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Apresentação da Série
A série de guias práticos de ações do Programa AmbientAÇÃO é composta de 5

guias temáticos destinados a orientar as comissões setoriais das organizações
parceiras, em relação a ações que podem ser executadas no âmbito das ‘linhas de
ação’ do Programa. Esses materiais foram organizados com o intuito de dar diretrizes
principais, para cada um dos temas (água, energia, materiais, resíduos e qualidade de
vida) que compõem as regras de pontuação adotadas, servindo como modelo básico
para ações passíveis de compor notas no sistema de certificação do AmbientAÇÃO.

O objetivo é apresentar, de forma condensada, exemplos de ações
categorizadas como: de implantação, processual, gerencial e educativa, que podem ser
levadas a efeito para promover a sustentabilidade da operação do serviço oferecido
pelas organizações parceiras. É preciso destacar que são ações que consideram os
aspectos ambientais, sociais e econômicos; mas focamos nas ações que podem
minimizar os impactos ambientais negativos e potencializar os positivos, para a
proteção e a conservação do meio ambiente, enquanto objetivo principal vislumbrado
pelo Programa AmbientAÇÃO.

A intenção dos guias práticos é abordar de maneira operacional os temas,
deixando indicações de medidas que podem ser adotadas no cotidiano da organização,
sem que houvesse a preocupação de demonstrar de forma explícita as interfaces
científicas ou teóricas que justificam as ações sugeridas; pois esse objetivo, de
fundamentar as ações, será o alvo da Série “Fundamentos Científicos e Teóricos de
Ações”, cujos materiais que vem sendo produzidos, também ficarão disponibilizados
na plataforma on-line do AmbientAÇÃO, oportunamente. Assim, a comissão setorial
poderá usar essa última série como subsídio na proposição de ações educativas, onde
os dois ingredientes básicos (informação e sensibilização), necessários à mobilização
das pessoas para agir em prol do meio ambiente, serão utilizados para despertar a sua
consciência ecológica e, consequentemente, favorecer um comportamento sustentável
no local de trabalho e em todos os locais e espaços de sua vida.

Para as publicações componentes da Série “Guias Práticos de Ações”, que
ora apresentamos, destacamos o objetivo prático de transformar fisicamente e
gerencialmente o espaço de atuação das organizações parceiras, de modo que
possam servir de vitrine para inspirar e materializar comportamentos sustentáveis, que
contribuam para a formação de colaboradores detentores da desejada e necessária
consciência ecológica, sobretudo, demonstrando-se in loco, que ações sustentáveis
têm grande potencial de gerar indicadores ambientais favoráveis.

Apresentação do Guia Prático de Resíduos

O ‘Guia Prático de Resíduos’ sintetiza sugestões de ações que devem/podem
ser priorizadas pelas organizações em seus espaços, para atingir o objetivo de se fazer
uma gestão adequada dos resíduos, considerando os preceitos da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e tendo em vista diminuir os impactos
ambientais das atividades ligadas à prestação de serviços dessas organizações,
adaptando-se suas estruturas físicas e seus modus operandi em termos gerenciais.

Com a necessidade de se prestar atenção aos aspectos sociais e ambientais
relacionados à atividade organizacional, as variáveis socioambientais relacionadas
entraram no foco das organizações e passaram a ser motivo de empreenderem ações
para fazer a gestão adequada de resíduos, contemplando essas variáveis. Assim, fazer
uma gestão adequada de resíduos passou a ser também um alvo ser atingido pelas
organizações dos mais diversos setores, nos seus espaços de trabalho, em suas



edificações, atendendo-se a um dos preceitos da Lei 12.305/2010, citada, que é a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Colocar na balança quais são os ganhos sociais e ambientais envolvidos, numa
adequada gestão de resíduos, passou a ser cogitado na busca do atendimento do
quesito ‘responsabilidade socioambiental’ das organizações, em paralelo a essa
‘responsabilidade compartilhada’, que afeta diretamente a vida útil de produtos e as
rotas tecnológicas a serem percorridas pelos resíduos. Entretanto, essas escolhas
envolvem diferentes graus de decisões por parte das organizações e refletem, tanto
condições de amadurecimento de seus líderes e dirigentes, como capacidade de
investimento em ações e estruturas físicas e gerenciais que culminem com uma gestão
adequada de resíduos.

Na Série “Fundamentos Científicos e Teóricos de Ações” apresentam-se o
“estado da arte” da gestão e do tratamento de resíduos, incluindo os marcos legais em
nível nacional, de Estado e também de Belo Horizonte, tendo em vista que muitas
organizações parceiras do AmbientAÇÃO estão sediadas na capital de Minas Gerais.
São mostradas as rotas tecnológicas, as práticas e os estudos que envolvem a gestão
e o tratamento dos resíduos, de modo que a comissão setorial poderá lançar mão dos
conteúdos, para planejar ações de educação ambiental e mobilização de seus
colaboradores, para que se tornem cooperadores conscientes com a gestão de
resíduos, no domínio da organização e em outros espaços de sua vida.

Por ora, cumpre-nos informar que desde a sua edição, a Lei Federal
12.305/2010, supracitada, tem sido a referência para princípios que deverão ser
seguidos no estabelecimento do gerenciamento e da gestão dos resíduos e deve ser
considerada para nortear as ações intra e extra muros. No âmbito das organizações
que adotam o AmbientAÇÃO, é preciso ter sempre em mente que um gerenciamento
interno apropriado, dentro dos estabelecimentos das organizações, tais como uma
segregação correta, disposição adequada à coleta, ou o tratamento dos resíduos
dentro das próprias organizações acarreta grandes benefícios à gestão territorial,
municipal e/ou regional.

Crédito da Imagem: brgfx | Freepik

Espera-se que esse guia oriente as organizações no planejamento, execução e
monitoramento de ações para a gestão adequada dos resíduos.
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1. Introdução

No contexto da Certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações para
promover uma gestão adequada de resíduos dividem-se em quatro tipos, segundo o
seu objetivo, podendo ser a) implantação: quando requerem uma alteração na estrutura
da edificação ou a implantação de um processo estruturante; b) processuais: quando
referem-se a manutenção na estrutura da edificação ou no processo gerencial
implantado, cujo objetivo é garantir a continuidade da ação categorizada como
“Implantação”; c) gerenciais: quando têm o objetivo de gerar indicadores de medição
para o SIGA, visando criar uma base de dados para análise da efetividade das ações
realizadas; e d) educativas: quando têm o objetivo de promover um processo
educativo, incentivando o questionamento crítico e emancipador do público ouvinte.
Geralmente se enquadram como: campanhas, eventos e ações educativas realizadas
de forma pontual, mas que foram previamente planejadas e estruturadas dentro dos
objetivos propostos no Plano de Ação.

O planejamento das ações deve levar em conta a disponibilidade de recursos
financeiros para serem empregados nas alterações propostas, que poderá ocasionar
uma implantação total única ou em etapas. Também as ações gerenciais devem ser
compatibilizadas com as responsabilidades normais de trabalho da comissão setorial
que passará a ter que dispor de carga horária para dedicação ao Programa, para
estabelecer procedimentos e medir indicadores. E, por último, o planejamento deve
indicar se os cursos de capacitação, treinamento de facilitadores, atividades por público
alvo, frequência de atividades lúdicas, etc obedecerão um cronograma por etapas.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada pela Lei 12.305/2010, preconiza
que deve ser respeitada uma hierarquia na gestão de resíduos, tratando-se de
promover os 3 Rs: R de reduzir, R de reaproveitar e R de reciclar os resíduos,
necessariamente nessa ordem. Assim, antes de tudo, a organização deve pensar
ações que busquem não gerar resíduos ou reduzir a geração. Tendo cumprido esse
primeiro preceito e, mesmo assim, ainda ocorrendo a geração de resíduos, parte-se
para uma avaliação de como os resíduos gerados podem ser reaproveitados. Após ter
promovido, o tanto quanto possível, o reaproveitamento dos resíduos gerados,
parte-se, finalmente, para destinar os potencialmente recicláveis para a reciclagem.

Para efeito de certificação, o Programa AmbientAÇÃO elencou algumas das
ações que poderão ser pontuadas para cada tipo de intervenção, para promover uma
adequada gestão de resíduos dentro da organização. Algumas ações requerem o
emprego de recursos financeiros, pois requerem compra, troca e/ou adaptação de
instalações e/ou equipamentos.

Sob o ponto de vista de ações que favoreçam a reciclagem, poderá ser
necessário não só a adequação física de coletores, contenedores e abrigos de
resíduos, com suas respectivas placas de identificação, sinalização e/ou comunicação,
mas também a instituição de procedimentos para os colaboradores gerais da
organização e para os colaboradores do setor de conservação e limpeza. Cabe
destacar também que, ainda sob a égide da Lei 12.305/2010, a organização deverá
priorizar a destinação dos recicláveis gerados a associações ou cooperativas de
catadores de material reciclável.

Para o caso de a organização decidir por promover o aproveitamento dos
resíduos orgânicos dentro de seus próprios muros, por tratamento aeróbio, via
processo de compostagem, ou via processo de digestão anaeróbia, os investimentos
financeiros da implantação costumam justificar os benefícios da operação,
principalmente se as posturas municipais do local onde está sediada a organização
fizerem a previsão de algum incentivo econômico devido à supressão da necessidade



de coleta, transporte e/ou tratamento desses resíduos orgânicos, pelo concessionário
do serviço de manejo de resíduos. É bom lembrar que o aproveitamento dos orgânicos
dentro da própria sede é totalmente recomendável, se existirem áreas de paisagismo
e/ou jardins, que poderão se beneficiar do adubo orgânico produzido. Destaca-se ainda
que evitar-se o transporte de resíduos atenua a emissão de gases de efeito estufa.

O importante entre as fases de planejamento e implantação das ações é
compatibilizar as possibilidades de executar o que está previsto, com as oportunidades
da organização se candidatar à certificação dada pelo Programa AmbientAÇÃO; pois,
acredita-se que a certificação torna-se um fator de estímulo não só para a comissão
setorial, mas também para os dirigentes e o grande público de colaboradores,
facilitando o aporte de recursos suplementares e o engajamento necessários à
ampliação e à complementação das ações vislumbradas.

Na fase de implantação das intervenções planejadas para uma adequada gestão
de resíduos, a comissão setorial deve fazer constantes avaliações de custo-benefício,
cotejando a disponibilidade de recursos, com as ações certificáveis no âmbito do
Programa AmbientAÇÃO, de modo que as ações priorizadas permitam a aquisição de
pontuação mínima para a obtenção de pontuação na modalidade ‘Gestão de
Resíduos’. Outro aspecto a ser considerado é se a implantação do Programa ocorre
pela primeira vez na organização. Se essa for a situação, outras ações pertencentes
aos outros eixos temáticos estarão demandando atenção da comissão setorial em
termos de recursos e tempo; então, será necessário estabelecer critérios bem definidos
e realizar simulações de pontuação para atingir a pontuação mínima em cada
modalidade.

A comissão setorial deve fazer as simulações necessárias para verificar o
atingimento da nota de corte, que permitirá a certificação da organização para a
Estrela Resíduos, no âmbito desta modalidade temática. Observa-se ainda que a
organização tem a oportunidade de propor ações específicas, diferentes das elencadas
no ‘catálogo de ações’ disponibilizado na plataforma on-line do Programa,
denominadas iniciativas não catalogadas, por trazer ações novas, em relação às ações
previamente constantes do sistema de certificação. Cabe lembrar também que as
implantações em etapas devem ser devidamente relacionadas em elementos de
sinalização e comunicação e necessariamente priorizadas em relação aos prazos e
objetivos impostos pelo ‘Dia de Lançamento do Programa’.

Por fim, uma vez implantadas as intervenções previstas para uma adequada
gestão de resíduos, a comissão setorial deverá se organizar para efetivar medidas
correspondentes de manutenção, que promovam a continuidade das vantagens obtidas
com as ações implantadas. Nessa publicação, são demonstradas formas de
conservação dos benefícios atingidos com a implantação, para algumas dessas ações,
de modo que a organização mantenha sua certificação para esta modalidade e possa
ostentar publicamente a Estrela Resíduos.



2. Metodologia

Optamos por indicar a metodologia PDCA (Plan – Do – Check – Act) por ser um
método consagrado, bem compatível com os objetivos do Programa AmbientAÇÃO,
que consiste em cumprir um ciclo, o qual começa com o planejamento da ação (plan =
planejar) e depois parte-se para a sua realização (do = fazer). Após a implantação da
ação, é necessário avaliar os seus efeitos (check = checar) e, finalmente, de posse dos
resultados dessa avaliação, pode ser necessário intervir (act = agir) para corrigir ou
potencializar seus efeitos benéficos.

Crédito da Imagem: https://www.cleanpng.com/png-organization-planning-strategy-outsourcing-6323333/

Lembramos que adotar um método de implementar ações que contemple um
ciclo ‘planejar – executar – verificar – agir’ confere um grande potencial de sucesso a
essas ações e, caso o sucesso não se verifique, ainda há a possibilidade de agir para
corrigir os efeitos indesejáveis encontrados na ação implementada.

As seções a seguir mostram intervenções que podem ser planejadas e
executadas pelas comissões setoriais. Ressalta-se que são elementos norteadores das
ações; pois as comissões têm total autonomia para pesquisa, planejamento e escolha
das ações, de acordo com as especificidades da sua organização.



3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Lei 12.305/2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
preconiza que deve ser respeitada uma hierarquia na gestão de resíduos, tratando-se
de promover os 3 Rs: R de reduzir, R de reaproveitar e R de reciclar os resíduos,
necessariamente nessa ordem. Assim, antes de tudo, a organização deve pensar
ações que busquem não gerar resíduos ou reduzir a geração. Tendo cumprido esse
primeiro preceito e, mesmo assim, ainda ocorrendo a geração de resíduos, parte-se
para uma avaliação de como os resíduos gerados podem ser reaproveitados. Após ter
promovido, o tanto quanto possível, o reaproveitamento dos resíduos gerados,
parte-se, finalmente, para destinar os potencialmente recicláveis para a reciclagem.

Assim, o ciclo PDCA para reduzir o consumo de recursos naturais, bem como
para reduzir a geração de resíduos deve ter em vista a hierarquia na gestão:

● primeiro: reduzir a geração de resíduos;
● segundo: reutilizar os resíduos que foram gerados;
● terceiro: encaminhar para reciclar o que não pode ser reutilizado e que

tenha potencial de reciclagem e;
● por último: destinar adequadamente os rejeitos.

Para efeito de certificação, o Programa AmbientAÇÃO elencou algumas das
ações que poderão ser pontuadas para cada tipo de intervenção, para uma adequada
gestão de resíduos dentro da organização. Algumas ações requerem o emprego de
recursos financeiros, pois requerem compra, troca e/ou adaptação de instalações e/ou
equipamentos. As ações que priorizam a não-geração e/ou a redução da geração de
resíduos estarão catalogadas na modalidade temática “Materiais”, pois, são
decorrentes de decisões correlacionadas com a substituição ou diminuição da compra
de fontes de suprimento de materiais e/ou insumos necessários à prestação de serviço
da organização, diretamente vinculados à linha de ação “Consumo Consciente”. Já as
ações que reaproveitam ou destinam adequadamente os resíduos gerados serão
catalogadas na modalidade temática “Resíduos”, por estarem mais vinculados à linha
de ação “Gestão de Resíduos”.

3.1. Ações para “Reduzir” Resíduos

As ações que provocam redução dos resíduos (o 1º R - reduzir da hierarquia da
gestão de resíduos) geralmente estão atreladas a decisões sobre substituição e/ou
diminuição na compra de algum insumo ou material que a organização consome para
realizar a prestação do seu serviço; então, estão intimamente correlacionadas com
ações da temática de “Materiais” e com a linha de ação “Consumo Consciente”; pois,
se o material tem no seu DNA, tornar-se resíduo, depois que é utilizado, se esse tipo
de material não for consumido, também não se tornará resíduo. Evita-se a geração.

Dessa forma, as ações de implantação ou processuais que priorizam a
não-geração e/ou a diminuição da geração de resíduos estão catalogadas na
modalidade temática “Materiais”, porque são ações que evitaram consumo de
insumos, antes que provocassem impactos na geração de resíduos. Contudo, essas
ações também podem gerar indicadores que permitam avaliar os efeitos da não
geração ou da diminuição da geração de resíduos, bem como do reaproveitamento.
Para tanto, a comissão setorial deverá preparar-se para diagnosticar a geração do
resíduo envolvido, antes da ação ser colocada em prática e após sua implementação.
Assim, há a possibilidade de a organização monitorar a geração desse resíduo através



do lançamento de indicadores relacionados a essa ação em ambas modalidades
temáticas. Consulte a Comissão Gestora para maiores informações.

Algumas ações que são realizadas com o intuito de evitar o consumo de alguns
materiais, acabam por também provocar diminuição na geração de resíduos, ou
acabam por influenciar na quantidade de resíduos a serem destinados à reciclagem ou
à disposição final em aterros. Alguns exemplos de ações que reduzem a geração de
resíduos seriam: substituir o uso de papel toalha nos banheiros; substituir copos
descartáveis por canecas; estabelecer cotas de impressão por colaborador e/ou
configurar impressão para frente e verso; fixar regras de disponibilização de canudos e
embalagens retornáveis em lanchonetes e restaurantes terceirizados que funcionem no
âmbito da organização; etc.

Para conhecer mais sobre ações que buscam “Reduzir” resíduos, consulte
o “Guia Prático de Ações de Materiais”.

3.2. Ações “Reaproveitar” e “Reciclar” Resíduos

As ações que buscam reaproveitar ou reciclar resíduos referem-se ao 2º e 3º R da
hierarquia da gestão de resíduos: reaproveitar e reciclar. Depois que a organização
tentou evitar a geração de resíduos, ela tenta reaproveitá-los, dando prioridade aos 2
primeiros Rs da hierarquia da gestão de resíduos (reduzir e reutilizar), mas, mesmo
assim, ainda há geração de resíduos inevitáveis e não reutilizáveis, resta partir para
promover segregação adequada dos que são potencialmente recicláveis e
encaminhá-los para a reciclagem, enquanto destina adequadamente os rejeitos, que
será alvo de disposição final em aterros sanitários, quase sempre.

Para ações de reaproveitamento de resíduos, a comissão setorial poderá avaliar
os custos-benefícios envolvidos em ações que aumentem o tempo de vida dos
produtos, evitando-se, o tanto quanto possível, que se tornem resíduos necessitados
de destinação adequada, prematuramente, sem que se explore todo o seu potencial de
uso. Exemplos de ações para reutilização de resíduos: adotar a confecção de blocos
de anotação para o papel utilizado em apenas em uma das faces; reutilizar
embalagens de café para plantio de mudas; aproveitar banners usados para confecção
de sacolas ecológicas; etc.

Já para as ações que irão favorecer a reciclagem dos resíduos, a organização
deverá estar em sintonia com a gestão urbana territorial levada a efeito pela Prefeitura
ou pelos concessionários da limpeza pública do município onde a edificação da sede
da organização estiver localizada, lembrando-se que todo o esforço de segregação
interno deverá estar compatível com as condições de coleta externa, para que os
colaboradores não se sintam desrespeitados em seus esforços de segregação, caso a
logística de coleta e transporte externa desapareça com a segregação interna dos
resíduos. Destinações mais nobres e diferentes da destinação proporcionada pelo
poder público municipal poderão ser cogitadas pela organização, com emprego de
recursos próprios.



4. Iniciativas não catalogadas

O Catálogo de Ações AmbientAÇÃO visa já propor às Comissões Setoriais um
leque de opções de ações implementáveis já estruturadas e dotadas de guias práticos
instrucionais, para aplicação nas organizações parceiras. As ações do catálogo são
categorizadas nas 5 modalidades temáticas trabalhadas pelo Programa: Água,
Energia, Materiais, Qualidade de Vida e Resíduos.

O projeto piloto de certificação já conta com, pelo menos, 40 opções de ações.
Porém, isso não impede que as organizações parceiras optem por criar suas próprias
ações, baseadas no contexto local. Essas ações devem ser cadastradas no Sistema
Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA como uma “Iniciativa não catalogada”,
dentro de cada modalidade temática que a ação abarcar, para requisitar a respectiva
pontuação no processo de certificação.

As ações do Catálogo são classificadas em quatro tipos: implantação,
processual, educativa e gerencial, conforme demonstrado abaixo:

Classificação Definição
Exemplos Regras de Cadastro Pontuação

Implantação Implantação de
uma alteração na
estrutura da
edificação

ou

Implantação de um
processo
estruturante (que
demanda
continuidade nos
anos seguintes)

Estrutura da Edificação:
implantação de torneiras
com temporizador,
descargas
economizadoras, sensor
de presença, etc.

Processo Estruturante:
substituição de copos
descartáveis, processo
de confecção de blocos,
substituição de
processos físicos por
sistema informatizado
(SEI), coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Cada ação desse tipo
pode ser cadastrada e
pontuada uma única vez
por organização. Nos
anos seguintes, se torna
ação processual.

Quando a organização já
possui uma ação desse
tipo antes mesmo de
entrar no Programa, ela já
pode solicitar sua
pontuação.

36 pontos
por ação



Processual Processo de
manutenção na
estrutura da
edificação

ou

Processo para
garantir a
continuidade da
ação tipo
implantação

Estrutura da Edificação:
Manutenção Hidráulica
ou elétrica

Processo Estruturante:
manutenção da
substituição de copos, do
processo de confecção
de blocos, do sistema de
processos digitais (SEI),
da coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Sempre que uma
comissão setorial executar
uma ação do tipo
implantação e registrá-la
no Siga, a continuidade
dessa ação nos anos
seguintes, independente
de haver períodos sem
lançamento, será sempre
registrada como
processual.

20 pontos
por ação

Gerencial Tem como fim
gerar indicadores
de medição para o
SIGA, visando
monitorar o
resultado das
ações diante dos
objetivos
estratégicos da
organização

Lançamento de
indicadores tradicionais,
blitz de monitores, blitz
de lixeiras, diagnóstico
comportamental, etc

Pontuação proporcional
ao número de
lançamentos, onde o total
de lançamentos pactuado
vale 24 pontos

24 pontos
por 100%
dos
lançamentos
pactuados

Educativa Campanha,
evento, palestra,
oficina ou ação
educativa pontual.
Essas ações visam
incentivar a
conscientização e
a mudança de
comportamentos
sobre determinada
temática

Cine e debate,
Campanha visual, Feira
de Trocas, etc

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

20 pontos
por ação

Quando uma nova ação é cadastrada no sistema como “Iniciativa não
catalogada”, a Comissão Setorial deve selecionar a classificação que mais se adeque à
ação e ela será pontuada com base nessa classificação. Posteriormente, a Comissão
Gestora pode reenquadrar a ação em outra classificação, se assim julgar necessário.

Para realizar o enquadramento da iniciativa não catalogada, tenha sempre em
mente que se a ação demanda alteração na estrutura da edificação ou demanda um
processo para garantir sua continuidade nos anos seguintes, deve ser classificada
como implantação. Ações cadastradas no sistema como “Iniciativa não catalogada”
apenas serão classificadas como processuais se já existir a mesma ação, cadastrada
em anos anteriores, como implantação.



Para iniciativas não catalogadas que geram indicadores de medição, a
Comissão Setorial deve acionar a Comissão Gestora para configurar no sistema o
lançamento dos indicadores personalizados, que serão pontuados como ação
gerencial. Paralelamente, como as ações gerenciais geralmente são estruturadas em
uma ação de implantação, que define regras e procedimentos de medição e
lançamento de indicadores, a Comissão Setorial pode cadastrar uma “Iniciativa não
catalogada” de implantação, que também pode receber a respectiva pontuação no
processo de certificação.

Por fim, se a ação trata-se de uma campanha, evento, palestra, oficina ou ação
educativa pontual, ela deve ser classificada como educativa. Quando classificada como
ação educativa, a Comissão Setorial deve realizar uma pesquisa de satisfação com os
participantes da ação e calcular o índice de satisfação, conforme demonstrado no
capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Ao final de cada ciclo de certificação, as iniciativas não catalogadas que tiverem
destaque e potencial de replicação poderão, com o aval da organização parceira, ser
incluídas no Catálogo de Ações dos anos subsequentes para serem escolhidas por
outras outras Comissões Setoriais e replicadas em outras organizações parceiras.
Quando uma nova ação entra oficialmente para o Catálogo, ela será classificada e
pontuada com base nessa classificação.

4.1. Relatório Comprovante

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa) e uma imagem principal
que ilustre a ação.

Caso seja uma ação de coleta de resíduos, deve-se preencher também a Associação,
Cooperativa ou Catador(a) Individual ou mesmo o operador logístico a quem a coleta
se destina.

Caso seja uma ação processual, como trata-se de uma continuidade da ação de
implantação, para lançar essa ação no SIGA, será necessário que a organização já
tenha lançado, em anos anteriores, a mesma ação classificada como Implantação.
Assim, será necessário selecionar a Ação de Implantação Relacionada.

Caso seja uma ação educativa, deve-se preencher ainda o título da ação (nome dado
a campanha, evento, palestra, oficina ou ação educativa pontual), número de
participantes que assinaram a lista de presença ou que estiveram presentes na sala
virtual (no caso de eventos online) e o índice de satisfação, que deve ser calculado
conforme demonstrado no capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Por fim, deve-se anexar o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo.



Relatório Comprovante

Ação: Iniciativa Não Catalogada

1. Qual o nome da ação realizada?
2. Trata-se de uma ação que demanda alterações na estrutura da edificação?
3. Trata-se de uma ação que demanda continuidade nos anos seguintes?
4. Trata-se de uma ação que pode gerar indicadores de medição?
5. Trata-se de uma campanha, evento, palestra, oficina ou afins?
6. Quais são os principais objetivos da ação?
7. Contextualize sobre como surgiu a iniciativa e se havia alguma problemática local que

motivou sua criação.
8. Descreva os principais conceitos introdutórios para compreensão da ação.
9. Quais são as principais vantagens de se executar esta ação?
10. Quais são as principais desvantagens de se executar esta ação?
11. Com base na metodologia PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir), utilizada nos guias

práticos, mapeie todas as fases que foram necessárias para executar esta ação,
ilustrando com fotos e comprovantes cada fase realizada:

a. Planejar: descreva o passo a passo realizado para diagnosticar as
problemáticas e o contexto local, a análise de possibilidades de soluções e o
planejamento efetivo da execução. Foi necessário envolver ou consultar outros
setores ou especialistas? Foi necessário realizar orçamentos e contratações?
Foi necessário realizar um levantamento de custos ou estudo de viabilidade?
Foi necessário apresentar a proposta aos dirigentes? Foi necessário
planejamentos de comunicação?

b. Fazer: descreva o passo a passo realizado para executar efetivamente a ação,
de acordo com o planejado. Foi necessário incluir novos passos além do
planejado? Foi necessário sinalizar visualmente espaços físicos com peças
gráficas de orientação? Foi necessário tomar ações para aumentar o
engajamento e a participação?

c. Checar: descreva o passo a passo para a verificação dos efeitos e resultados da
ação, visando avaliar a necessidade de correções e aprimoramentos. Quais
foram as principais reclamações e problemas encontrados? Foi identificada
alguma falha de execução? Quais as possíveis soluções para essas
reclamações, problemas e falhas?

d. Agir: descreva o passo a passo do processo para corrigir ou validar a ação, a
depender dos efeitos e resultados obtidos. O objetivo da ação foi atendido?
Foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação e os resultados? Essas estratégias ou procedimentos foram testadas?
Realmente impactaram positivamente nos resultados?

12. No caso de ação educativa, anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de
satisfação da ação, conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no
Guia Prático.



13. No caso de ação educativa, anexe abaixo prints que comprovam o número de
participantes:

No caso de evento presencial, anexe o print da lista de presença

No caso de evento online, anexe print da videoconferência, que deve conter o número total
de participantes.

5. Ações de Implantação e Processuais

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Implantação” requerem uma alteração na estrutura da edificação ou a
implantação de um processo estruturante na organização parceira. As ações
categorizadas como “Processuais” referem-se à manutenção na estrutura da edificação
ou no processo gerencial implantado, visando garantir a continuidade da ação
categorizada como “Implantação”.

Na modalidade “Resíduos”, as ações de Implantação e Processuais contemplam
algumas iniciativas que visam destinar adequadamente os resíduos gerados. A
princípio, para esta modalidade, há várias opções de ações de implantação,
contempladas nos guias práticos: “AmbientAÇÃO de colaboradores”, “Coleta seletiva"
“Coleta de Resíduos do Artigo 33 da PNRS”, “Coleta de Miudezas”, “Coleta de Óleo de
Cozinha Usado” e “Produção de blocos de anotação com folhas usadas”.

5.1. Ação: “AmbientAÇÃO de colaboradores”

5.1.1. Objetivo
Contextualizar todos os colaboradores da organização sobre o que é o

Programa AmbientAÇÃO, quais são suas linhas de ação, suas modalidades temáticas,
seus objetivos e o que se espera de cada colaborador como agente ativo desse
processo. Esta é a única ação do Catálogo obrigatória para obtenção da certificação e
que pontua em todas as modalidades temáticas, pois a participação e conhecimento
dos colaboradores sobre o Programa é essencial para o sucesso das demais ações
propostas.
Atenção: a ação "AmbientAÇÃO de colaboradores” apenas será aprovada e
pontuada pela Comissão Gestora, para fins de certificação, se tiver cobertura de
pelo menos 70% dos colaboradores da organização no primeiro ano de
implantação. Nos anos seguintes, será necessário realizar a ação com novos
colaboradores ou com os que não participaram da ação anteriormente.



5.1.2. Conceito
Esta ação é caracterizada pela implantação de um processo estruturante,

composto de um planejamento e execução de capacitações, visando abarcar todos os
colaboradores da organização. Este processo também deve considerar a gestão do
quantitativo de colaboradores que já participaram ou não da capacitação, bem como
medir a efetividade da ação, visando aprimorar o processo e promover maior
engajamento.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passaram a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as comissões
setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.

5.1.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento desta ação será iniciado pela comissão setorial que deve
adaptar as propostas do Programa à realidade local, visando demonstrar aos
colaboradores sua capacidade de atuação a nível local e global, bem como a
importância de sua ação individual, gerando um sentimento de pertencimento e
promovendo sempre uma gestão participativa.

Assim, a execução dessa ação deve ser rigorosamente precedida de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação
proposta.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para cada modalidade temática, como os colaboradores podem auxiliar no
alcance dos objetivos propostos no Plano de Ação.

2º passo: Atualizar o modelo de apresentação “AmbientAÇÃO de colaboradores”
disponibilizado no site oficial do Programa, adaptando as frentes de atuação à
realidade local, demonstrando objetivamente aos colaboradores sua capacidade de
atuação, bem como a importância de sua ação individual a nível local e global, gerando
um sentimento de pertencimento e promovendo sempre uma gestão participativa e de
escuta ativa.

Recomenda-se que a Comissão Setorial já prepare o cronograma anual de atividades
para apresentá-lo no dia da capacitação, indicando as datas dos eventos previstos e a
importância da participação e engajamento dos colaboradores.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, recomenda-se reforçar aos
colaboradores a importância de participar dos diagnósticos comportamentais, que
serão os principais instrumentos para gerar os indicadores das modalidades temáticas.



Modelo de tabela a ser preenchida no Relatório Comprovante de Execução da Ação
para indicar quais especificidades da estrutura da organização ou da cultura dos
colaboradores foram identificadas no diagnóstico e que adaptações foram realizadas
na apresentação de slides “AmbientAÇÃO de colaboradores” para indicar aos
participantes os comportamentos desejados para alcance dos objetivos em cada
modalidade temática:

Água

Especificidade: Adaptação Realizada:

Energia

Especificidade: Adaptação Realizada:

Materiais

Especificidade: Adaptação Realizada:

Resíduos

Especificidade: Adaptação Realizada:

Qualidade de Vida

Especificidade: Adaptação Realizada:



3º passo: Solicitar apoio dos dirigentes para garantir a adesão de 70% dos
colaboradores na capacitação. É importante que o convite à capacitação não seja
realizado de forma impositiva, mas promovido de forma a motivar e engajar a
participação dos colaboradores no Programa. Esclareça aos dirigentes que a
capacitação será breve (cerca de 30 minutos) e ocorrerá apenas uma vez com cada
colaborador.

Algumas possibilidades para os dirigentes promoverem a adesão dos colaboradores:
● Vincular a capacitação ao Plano de Gestão do Desempenho Individual – PGDI;
● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem da capacitação;
● Vincular a capacitação a algum benefício, como um sorteio de algum brinde, por

exemplo;
● Em último caso, pode ser realizada uma convocação formal, em nome do

dirigente máximo. Contudo, neste caso, recomenda-se que a mensagem seja
realizada em um tom de convite, não impositivo, e que contenha, no mínimo, as
seguintes informações: apresentação básica sobre o que é o Programa
AmbientAÇÃO, a quantidade máxima de participantes por sessão (se for o
caso), o tempo médio de duração (30 minutos) e a importância da adesão de
70% dos colaboradores para a certificação da organização no Programa. Essas
informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta,
auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e a tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para planejarem sua
participação. Se desejado, pode ser utilizado um vídeo para apresentar
brevemente o Programa: https://www.youtube.com/watch?v=VjUKLBuHzUo

4º passo: Realizar um planejamento de divulgação da capacitação, verificando junto
ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência à sessão e terminando 1 dia antes da sessão.

5º passo: Solicitar ao RH uma lista atualizada de todos os colaboradores que atuam na
organização, identificando quais estão com algum tipo de afastamento atualmente ou
planejado para o ano vigente, bem como as datas de ausência.

Nome do Colaborador E-mail Períodos de Ausência

Fulano fulano@org.com 01/05/2021 à 30/05/2021 - Férias
01/06/2021 à 30/11/2021 - Licença Maternidade

Ciclano ciclano@org.com 01/03/2021 à 15/03/2021 - Férias
01/03/2021 à 15/03/2021 - Férias

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento



6º passo: Elaborar e gerir uma planilha de controle de participantes listando todos os
colaboradores e sua situação em relação à participação na capacitação, conforme
modelo abaixo:

Nome do Colaborador E-mail Data de Participação da sessão de
“AmbientAÇÃO de colaboradores”

Fulano fulano@org.com 01/01/2021

Ciclano ciclano@org.com Ainda não participou

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

7º passo: Realizar um planejamento anual de capacitações, considerando a
quantidade total de colaboradores, o número de participantes por sessão e a
quantidade total de sessões para abarcar a meta mínima esperada.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, é possível fazer a capacitação
via videoconferência sem limitação no número de participantes. Dessa forma, é
possível abarcar  a meta mínima de colaboradores com apenas uma sessão.

8º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Agendar a sala da capacitação, observando o prazo mínimo de
antecedência;

2º passo: Executar o planejamento de divulgação da capacitação, solicitando
confirmação de presença dos colaboradores até o dia anterior à sessão;

3º passo: Acompanhar as confirmações de presença e, caso esteja ocorrendo pouca
adesão, aumentar o número de lembretes ou buscar outras formas de incentivar a
participação.

4º passo: Enviar um lembrete por e-mail aos colaboradores que irão participar da
sessão um dia antes da realização desta, informando o número de pessoas que
confirmaram a presença;

5º passo: Preparar recursos materiais (projetor, notebooks, lista de presença etc), caso
a capacitação seja realizada de forma presencial;

6º passo: Solicitar que os participantes assinem a lista de presença, caso o evento
seja realizado de forma presencial;

7º passo: Realizar a capacitação, conforme planejado;



8º passo: Registrar fotos da capacitação e consolidar informações sobre a sessão para
posterior registro no Relatório Comprovante de Execução da Ação. No caso de
capacitações realizadas à distância, registre prints de tela onde seja possível visualizar
o número de participantes na sala de videoconferência e, se possível, os nomes dos
participantes presentes.

Modelo de tabela para registro das sessões de AmbientAÇÃO de colaboradores:

Data da Sessão Nomes dos Participantes Fotos Comprovante*

*No caso de capacitação presencial, anexe a lista de presença. No caso de capacitação online, anexe print da
videoconferência, que deve conter o número total de participantes e, se possível, os nomes dos participantes
presentes.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão.

3º passo: Atualizar a planilha de controle de participantes, listando os colaboradores e
sua situação em relação a capacitação.

4º passo: Após concluir todas as sessões “AmbientAÇÃO de colaboradores” no ano
vigente, criar o Relatório Comprovante de Execução da Ação, conforme modelo padrão
disponibilizado, e registrar a ação no SIGA para todas as modalidades vinculadas ao
plano de ação da organização;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras sessões
“AmbientAÇÃO de colaboradores”, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões. Se a baixa
adesão persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário,
solicite apoio dos dirigentes;



● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as sessões
“AmbientAÇÃO de colaboradores” de outras comissões setoriais, informe a
Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: No caso do não alcance do objetivo da ação, reiniciar o ciclo PDCA,
planejando, executando e verificando adaptações no contexto de uma nova ação deste
modelo, que possa causar os efeitos desejados.

5.1.4. Relatório Comprovante

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do período em que ocorreu as sessões da ação “AmbientAÇÃO de
colaboradores”, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma organização
parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem principal que ilustre
a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido
conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

AmbientAÇÃO de colaboradores (Implantação)

1. Descreva abaixo quais as especificidades da estrutura da organização ou da cultura
dos colaboradores foram identificadas no diagnóstico e que adaptações foram
realizadas na apresentação de slides “AmbientAÇÃO de colaboradores” para indicar
aos participantes os comportamentos desejados para alcance dos objetivos em cada
modalidade temática.

Água

Especificidade: Adaptação Realizada:

Energia

Especificidade: Adaptação Realizada:



Materiais

Especificidade: Adaptação Realizada:

Resíduos

Especificidade: Adaptação Realizada:

Qualidade de Vida

Especificidade: Adaptação Realizada:

2. Copie e cole abaixo os slides que foram alterados no modelo de apresentação em
slides  disponibilizado pelo Programa.

3. Quando foi realizada reunião com dirigentes para aumentar a adesão dos
colaboradores à capacitação? __/__/____ (  ) Não foi necessário

4. Houve apoio do(s) dirigente(s)? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não foi necessário
5. Descreva qual foi a estratégia adotada pela organização para aumentar a adesão dos

colaboradores à capacitação.
6. Informe o número total de colaboradores da organização enviado pelo RH: ___
7. Informe o total de pessoas que realizaram a capacitação neste primeiro ano: ___
8. Informe o número de capacitações que foram realizadas: ___
9. Foi necessária mais alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o

processo? Se sim, descreva abaixo.
10. Anexe abaixo um print do arquivo enviado pelo RH contendo os nomes de todos os

colaboradores que atuam na organização (o print deve permitir a leitura de todos os
nomes, e-mails e datas de ausência).

Nome do Colaborador E-mail Períodos de Ausência



11. Anexe abaixo a planilha de controle da Comissão Setorial, contendo o nome de cada
colaborador e a data em que o mesmo participou de uma sessão “AmbientAÇÃO de
colaboradores”.

Nome do Colaborador E-mail Data de Participação da sessão de
“AmbientAÇÃO de colaboradores”

12. Preencha o quadro abaixo, anexando fotos de cada sessão de capacitação, indicando a
data e o nome dos participantes de cada uma delas:

Data da Sessão Nomes dos Participantes Fotos Comprovante*

*No caso de capacitação presencial, anexe a lista de presença. No caso de capacitação online, anexe print da
videoconferência, que deve conter o número total de participantes e, se possível, os nomes dos participantes
presentes.

5.2. Ações de implantação da coleta seletiva

Este guia contém orientações para implantar a Coleta Seletiva Binária ou Ternária na
organização, possibilitando, para fins de certificação, o lançamento de duas ações
previstas no Catálogo:

● “Coleta de recicláveis” (Implantação)
● “Coleta de orgânicos” (Implantação)

As Comissões Setoriais podem seguir este guia, implementando ambas ações ou
apenas uma delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

5.2.1. Objetivo
Estabelecer procedimentos para implantação da coleta seletiva binária ou ternária na
organização, a depender do contexto local, contemplando a segregação, o
acondicionamento e o armazenamento dos resíduos nos espaços da organização até o
recolhimento por Associação, Cooperativa, Catador(a) Individual ou responsável pela
limpeza urbana do município, bem como para o aproveitamento de resíduos orgânicos.



Atenção: Organizações que possuem coleta seletiva binária ou ternária em sua
edificação devem escolher ações gerenciais, no Plano de Ação, que gerem
indicadores de pesagem ou cubagem dos resíduos coletados.

5.2.2. Conceito
A coleta seletiva binária é um formato de separação de resíduos que consiste em

segregá-los na origem, ou seja, nos espaços onde são gerados, em resíduos secos
(recicláveis) e resíduos úmidos (orgânicos e rejeitos). Esse formato, que junta rejeitos
com resíduos orgânicos, é ultrapassado e considerado apenas um paliativo temporário,
até que haja condições de se implantar uma rota de destinação/tratamento específica
para os orgânicos.

Já a coleta seletiva ternária é um formato de separação de resíduos que consiste
em segregá-los na origem, ou seja, nos espaços onde são gerados, em 3 rotas
distintas: recicláveis, orgânicos e rejeitos. Esse formato está de acordo com os
preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) que preconiza
que apenas rejeitos devem ser dispostos em aterros. A referida lei define rejeitos como
aqueles resíduos que sobram, após esgotadas as possibilidades viáveis de
aproveitamento, incluindo a reciclagem dos recicláveis e dos orgânicos. Entretanto, a
grande maioria dos municípios ainda não adotou esse formato de coleta seletiva, seja
por não priorizarem, ou simplesmente por não conseguirem de fato viabilizar
econômica e tecnicamente rotas alternativas de tratamento para os orgânicos, ainda
encaminhando toda a produção desses resíduos para aterros, nem sempre adequados
ou para lixões a céu aberto.

Coleta Seletiva Binária
(Recomenda-se que seja temporária)

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/illustrations/reciclagem-coleta-selet
iva-lixo-4842491/

Coleta Seletiva Ternária
(Recomendada)

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/illustrations/reciclagem-coleta-seletiva-li
xo-4842491/

A organização que decidir por implantar a coleta seletiva binária poderá usufruir de
pontuação, no âmbito do sistema de certificação do AmbientAÇÃO, porque, mesmo
que seja uma solução não ideal e temporária, significa um avanço em relação à
disponibilização dos resíduos todos juntos, misturados, à coleta convencional que vai
para o aterro. Com a implementação da coleta seletiva binária, pelo menos ocorre a
subtração de resíduos recicláveis, favorecendo a criação de trabalho e renda para
catadores e permitindo a volta dos recicláveis para a cadeira produtiva, sem que



tenham que ser aterrados irremediavelmente. Nessa condição, a Comissão Setorial
deverá lançar no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA apenas a ação:
“Coleta de Recicláveis”.

A organização que decidir por implantar a coleta seletiva ternária irá usufruir de
pontuação de duas ações no âmbito do sistema de certificação do AmbientAÇÃO, pois,
além da segregação e destinação adequada de resíduos recicláveis, favorecendo a
criação de trabalho e renda para catadores e permitindo a volta dos recicláveis para a
cadeia produtiva, há a segregação e destinação adequada de resíduos orgânicos.
Nessa condição, a Comissão Setorial deverá lançar no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA duas ações: “Coleta de Recicláveis" e “Coleta de Orgânicos”.

Cabe ressaltar que a decisão sobre qual formato de implantação da coleta seletiva
será efetivado nos espaços da organização está atrelada à observação da coleta de
resíduos que é praticada no território municipal; podendo ser mais detalhada (com
segregação de mais categorias), mas nunca inferior ao formato de segregação que o
município oferecer; observado o seguinte:

● Se o município já disponibiliza coleta e/ou equipamentos públicos, para receber
resíduos orgânicos segregados, a organização não poderá retroceder e oferecer
um nível de detalhamento de separação inferior, adotando a coleta binária
apenas, que não permite o aproveitamento dos orgânicos.

● Se o município está atrasado em sua gestão de resíduos e apenas oferece a
coleta convencional para resíduos juntos e misturados, com destino ao aterro ou
a lixão, a organização poderá inovar, fazendo a segregação de recicláveis e,
mais ainda, dando solução aos resíduos orgânicos. Lembrando que nesse caso,
deverá criar condições próprias para promover a destinação e/ou o tratamento
de recicláveis e orgânicos. Se assim proceder, poderá disponibilizar para a
coleta da Prefeitura local apenas os rejeitos, e gozar de algum incentivo
econômico municipal por pressionar menos o serviço de coleta público, caso
exista algum incentivo instituído nesse sentido.

● Existe a possibilidade rara, de a comissão setorial não conseguir, de forma
alguma, viabilizar destinação para os recicláveis, devido a inexistência de atores
interessados na sua comercialização. Isso pode acontecer em regiões remotas
do Estado, onde as dificuldades relacionadas à logística de coleta e transporte,
bem como a falta de incentivo à indústria da reciclagem acabam por
impossibilitar a destinação. Mas essa situação é uma exceção, porque na
grande maioria dos municípios, já existe ação capilarizada das redes de
comercialização de catadores, ou esquemas informais de coleta por
‘atravessadores’. Para esses casos, de não conseguir destinatário algum,
recomendamos que a comissão setorial da organização faça o esforço de
implantar, pelo menos, a ação de segregação e destinação adequada dos
resíduos orgânicos.

● Se o município disponibiliza LEVs (Locais de Entrega Voluntária) para a
população levar seus resíduos, naquele formato tradicional (plástico – metal –
vidro – papel/papelão – orgânicos), recomendamos que a organização não se
preocupe em seguir esse exemplo, pois é um formato recomendado pela
Resolução CONAMA 275/2001 (Do Conselho Nacional do Meio Ambiente),
muito antiga, que tem demonstrado muitos problemas na prática. Muitas
discussões, em nível de municípios, transcorreram ao longo desses últimos 20



anos, que não chegaram a alterar a referida resolução, já que é de nível
nacional, mas que passaram a orientar formatos mais simples e menos
dispendiosos para a segregação, a coleta e o transporte de resíduos.

NÃO recomendamos que a organização opte pelo formato detalhado,
descrito anteriormente, nem ao menos com o objetivo de educar, pois, se
os colaboradores, dentro da organização, segregarem detalhadamente os
resíduos e depois perceberem que os resíduos foram misturados em
momento posterior, para efeito de simplificação da logística de coleta e
transporte de recicláveis, poderão se sentir desrespeitados em seus
esforços de segregação, causando efeitos adversos. De apoiadores
inicialmente, poderão se tornar opositores da coleta seletiva, interpretando
que os recicláveis também estão indo para o aterro ou lixão. Perde-se o
engajamento e a credibilidade da ação.

Coleta Seletiva Detalhada - Resolução Conama 275/2001
(NÃO RECOMENDADA)

Crédito da Imagem: https://pixabay.com/pt/images/search/coleta%20seletiva/

Ao adotar a coleta seletiva binária, com dois tipos de coletores, ou a coleta
seletiva ternária, com três tipos de coletores, a organização pode escolher as cores dos
coletores, tendo em vista que não há uma padronização prévia. No caso da coleta
seletiva ternária, existe ainda a possibilidade de serem disponibilizados apenas dois
coletores (recicláveis e rejeitos) nos setores e estações de trabalho, estabelecendo a
regra de que os orgânicos devam ser descartados nos refeitórios e copas e outros
ambientes onde é mais comum a geração desses resíduos, em coletor exclusivo para
orgânicos.

Um problema recorrente nas organizações parceiras é a contaminação do papel,
quando descartado de forma conjunta com outros recicláveis, que podem estar úmidos.
Para evitar que isso ocorra, a Comissão Setorial pode ainda optar por realizar a
segregação como ocorre na Cidade Administrativa, onde a coleta ainda é binária (2
rotas de destinação: recicláveis para os catadores e orgânicos/rejeitos para o aterro
sanitário), apesar de serem disponibilizados 3 coletores distintos. Nesse complexo
administrativo, optou-se por disponibilizar um coletor em separado para o papel,
visando proteger os papéis descartados de possíveis contaminações, como restos
contidos nos recipientes recicláveis, tais como: café, suco, iogurte, etc. Nesses casos,
a cor do saco do coletor de papel e do coletor de recicláveis pode ser a mesma.

https://pixabay.com/pt/images/search/coleta%20seletiva/


Coletores da Cidade Administrativa

Crédito das Imagens: Arquivos do AmbientAÇÃO

Apesar de não haver uma padronização de cores para esses casos, indica-se
seguir o padrão utilizado pelo Programa AmbientAÇÃO para aproveitar ao máximo as
peças gráficas, vídeos e outros materiais educativos disponibilizados no Acervo de
Comunicação do Programa, onde geralmente são associadas as cores: azul para papel
(quando descartado separadamente dos demais recicláveis), verde para recicláveis de
forma geral, marrom para orgânicos e cinza para rejeitos.

Finalmente, cabe apresentar, de forma sintética, as possíveis destinações que a
organização poderá prever para os orgânicos gerados em seus espaços, caso não
exista solução de destinação para resíduos orgânicos em nível municipal. A
organização poderá viabilizar:

1. tratamento in loco por meio da compostagem:
● em composteiras caseiras ou em composteiras automáticas. Basicamente,

trata-se de misturar o lixo orgânico (restos de alimentos) com terra e folhas
secas, juntando a isso um agente decompositor, que podem ser minhocas, por
exemplo (muito usadas nas composteiras domésticas) ou micro-organismos,
como o Acídulo TM (usado nas composteiras automáticas). Ambos modelos são
indicados para sedes com pouco espaço físico e pequena geração de orgânicos;
ou

● em pátio de compostagem: para gerações de orgânicos maiores e espaço físico
amplo.

2. tratamento in loco por meio de biodigestores anaeróbios.

Destaca-se que a última solução indicada acima (digestão anaeróbia centralizada
em edificações) ainda é pouco difundida no Brasil e, por haver geração de biogás
durante o processo, necessita de acompanhamento técnico especializado, para
garantir a segurança do dispositivo instalado, tendo em vista a inflamabilidade do gás
gerado. Dessa forma, recomenda-se priorização do tratamento aeróbio, por meio da
compostagem, que é um processo simples, de operação segura e de baixo custo. Os
compostos orgânicos produzidos poderão ser empregados para adubagem de jardins,
áreas de paisagismo e hortas comunitárias na sede da organização ou doados para os
colaboradores.



Composteira Automática Composteira Caseira Pátio de Compostagem

Crédito da Imagem:
https://779028l.ha.azioncdn.net/img/202
1/01/produto/8901/1/large/composteira-r
otativa-usare-aberta.jpg

Crédito da Imagem:
https://img.elo7.com.br/product/zoom/37
A30AF/kit-composteira-domestica-azul-1
5-litros-suporte-composteira-domestica.j
pg

Crédito da Imagem:
https://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_
urbano/_arquivos/3_manual_implantao_c
ompostagem_coleta_seletiva_cp_125.pdf

Existe um projeto de aproveitamento dos resíduos orgânicos da Cidade Administrativa
por meio de biodegradação em pátio de compostagem, que prevê a re-adesivação dos
coletores, para que o orgânico passe a ser segregado do rejeito. Neste projeto o adubo
a ser produzido será utilizado nas áreas verdes do complexo.

5.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento para implementar a coleta seletiva deve ser uma ação pensada

pela comissão setorial no âmbito de uma gestão adequada de resíduos gerados na
organização, tendo em vista a hierarquia na gestão:

● primeiro: reduzir a geração de resíduos através de ações voltadas ao
consumo consciente,

● segundo: reutilizar os resíduos que foram gerados,
● terceiro: encaminhar para reciclar o que não pode ser reutilizado e que

tenha potencial de reciclagem e,
● por último: destinar adequadamente os rejeitos.

O planejamento deve passar pelo diagnóstico das características dos resíduos
que são gerados, consistindo-se no mínimo, de um levantamento da composição
gravimétrica, e sobre qual é o nível da gestão municipal para coletar os resíduos em
seu território, incluindo averiguar se o município dá destinação diferenciada para os
resíduos orgânicos. Em última análise a compostagem pode ser considerada um tipo
de reciclagem, pois dá um novo uso à matéria orgânica, em um novo ciclo.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Antes de tudo, é necessário realizar o diagnóstico da situação atual,
registrando como a gestão de resíduos acontece na organização. Assim, será possível
criar parâmetros para analisar o desempenho da organização depois que a coleta
seletiva estiver efetivamente implantada. Para isso, é importante que se faça:

● Caracterização gravimétrica dos resíduos gerados, registrando o percentual de
cada componente da amostra em análise em relação ao peso/volume total da
amostra. Os componentes mais comuns de ocorrerem são: papéis, metais,
vidros, plásticos e matéria orgânica;

● Contagem e caracterização dos coletores já existentes;
● Registro fotográfico de todo o sistema de coleta vigente.

Caracterização de Resíduos (Triagem) Caracterização de Resíduos (Pesagem)

Créditos da imagem: Programa AmbientAÇÃO

Para compor o Relatório Comprovante de Execução da Ação, é necessário preencher
as tabelas abaixo:

Caracterização gravimétrica dos resíduos gerados

Amostra Analisada Peso/Volume Percentual

Papel

Plástico

Vidro

Metal

Orgânico

Rejeito

Total 100%



Relação de Coletores

Foto do Coletor Cor Capacidade (Volume) Quantidade Como Será Utilizado?

2º passo: Fazer levantamento de qual tipo de coleta externa existe na localidade onde
a organização está inserida, incluindo a existência de organizações de catadores que
possam ser parceiras. Esta é uma das etapas mais importantes do planejamento; pois,
depois de devidamente segregados dentro da organização e disponibilizados para a
coleta, os resíduos serão tratados pelos modelos de coleta seletiva de recicláveis
praticados pelo município, podendo ser:

● porta-a-porta, com o veículo da Prefeitura ou empresa terceirizada, destinando
os recicláveis ao local de beneficiamento de uma associação ou cooperativa de
catadores ou da própria Prefeitura;

● porta-a-porta, com carrinhos ou veículos dos catadores, destinando ao local de
beneficiamento de uma associação ou cooperativa de catadores;

● pontos ou locais de entrega voluntária – PEVs ou LEVs, onde a população
deposita os materiais recicláveis, para posterior encaminhamento ao local de
beneficiamento (triagem, enfardamento, etc);

● porta-a-porta, com veículo da Prefeitura ou empresa terceirizada, destinando os
resíduos ou rejeitos para locais de disposição adequados como os aterros ou
inadequados como os lixões.

3º passo: Determinar o tipo de coletor a ser adotado, pois se a organização já possui
coletores que podem ser utilizados dispensa-se a necessidade de compra e,
consequentemente, de gastos com a aquisição de novos. Planejar a compra e
alocação dos coletores por setor, para definição de quantitativos.

Atenção: Se cada estação de trabalho da organização possuir um conjunto de lixeiras,
exclusivo por colaborador, recomenda-se uma readequação na estrutura, dispondo de
apenas um conjunto de lixeiras para um grupo de colaboradores de uma mesma fileira,
sala, setor ou departamento. Não é recomendado que os colaboradores precisem se
deslocar mais de 20 metros para descartar os resíduos, mas também não é
recomendado que os coletores fiquem tão próximos das estações de trabalho, a ponto
de não ser necessário se levantar para descartar os resíduos. Um equilíbrio neste caso
é fundamental.

4º passo: Verificar se as peças gráficas disponíveis no Acervo de Comunicação do
Programa AmbientAÇÃO são adequadas para adesivação dos coletores. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
verificar qual equipe será responsável pela criação/atualização de peças gráficas ou se
haverá a necessidade de contratação de empresa gráfica para criação da arte.



Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

5º passo: Definir a equipe responsável pelo recolhimento dos resíduos.

6º passo: Estudar a necessidade da criação de infraestrutura de abrigo de resíduos
para acondicionamento e armazenamento temporário e da compra de balança para
pesagem desses resíduos.

Abrigo de resíduos na Cidade Administrativa

Crédito da Imagem: Arquivo AmbientAÇÃO

7º passo: Definir responsáveis pela pesagem dos resíduos e preenchimento manual
de planilha(s) de controle a serem disponibilizada(s) no abrigo de resíduos.

8º passo: Fazer orçamento de novos coletores e da impressão e adesivação dos
materiais gráficos para identificação dos coletores, assim como placas de sinalização e
comunicação.

9º passo: Pesquisar e orçar métodos de tratamento para os resíduos orgânicos,
incluindo aplicabilidade às especificidades da organização, bem como custos de
implantação e manutenção do sistema. Fabricantes de composteiras têm
especificações que relativizam as gerações de resíduos orgânicos às capacidades de
seus produtos, para que seja escolhida dimensão compatível, no catálogo das linhas
comercializadas. Se a organização possuir recursos e optar pela construção de um
pátio de compostagem, deverá procurar especialistas que possam elaborar os projetos.

10º passo: Se for o caso, realizar planejamento do ‘Dia de Lançamento’, quando a
coleta seletiva também entrará em operação na organização. Neste dia é indicado que
sejam chamados palestrantes, catadores de materiais recicláveis, especialistas no
sistema de compostagem adotado e que os próprios colaboradores responsáveis pela
implantação do projeto façam também apresentações didáticas para os usuários do
novo sistema, os colaboradores da organização. Quando realizada, essa ação pode ser
cadastrada como uma ação educativa para creditar mais pontos para a organização.

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


Quando o Programa AmbientAÇÃO é novo na organização, esta ação pode ser
combinada e realizada junto a ação “AmbientAÇÃO de colaboradores”, que trata-se de
uma apresentação sobre o que é o Programa AmbientAÇÃO e o que se espera de
cada colaborador, em cada modalidade temática, dentro da organização. O Programa
fornece um modelo de apresentação base com alguns slides a serem personalizados
pela Comissão Setorial sobre o contexto local.

11º passo: Definir se a coleta seletiva abrangerá a organização inteira ou se haverá
um teste piloto em determinado setor, com uma implantação em etapas.

12º passo: Definir responsáveis pela gestão e operacionalização das coletas dos
resíduos na organização, incluindo os responsáveis pelo cumprimento das exigências
legais relacionadas ao MTR (Manifesto e Transporte de Resíduos), dado pela
Deliberação Normativa Copam n° 232 de 2019, os quais deverão se inteirar e planejar
a operacionalização do cumprimento dessa exigência.

13º passo: Apresentar resultados da análise anterior para os tomadores de decisão,
informando-os e sensibilizando-os sobre as alternativas, de modo a favorecer uma
tomada de decisão conjunta.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Realizar a compra dos materiais necessários à ação, conforme
planejamento, sendo importante que os sacos possuam as cores diferenciadas,
compatíveis com os coletores, se possível. Ressalta-se que, caso a organização
garanta que não haverá extravio de sacos entre os coletores individuais ou temporários
e os contenedores finais do abrigo, não será preciso que os sacos tenham cores
diferenciadas.

2º passo: Distribuir os coletores de forma estratégica por toda a organização, de modo
que todos os colaboradores tenham acesso fácil a esses. Não recomendamos que as
lixeiras fiquem muito distantes das estações de trabalho, mas também não devem ser
individualizadas para cada colaborador.

Se a organização preferir, poderá instalar os coletores de orgânicos apenas em locais
destinados a refeições, como copas e refeitórios.

3º passo: Promover o treinamento, a capacitação e a sensibilização tanto para os
responsáveis pela operação do sistema, quanto para o restante dos colaboradores da
organização, deixando claro qual é a forma correta de utilização do novo modelo de
coleta e delegando funções aos colaboradores responsáveis pelas diferentes etapas do
processo.

4º passo: Registrar fotograficamente a ação, para inserção em posterior relatório.

5º passo: Criar planilha de controle para registrar a geração e a destinação de
resíduos. É indicado que seja organizada de forma que possibilite a diferenciação entre
a pesagem de recicláveis, orgânicos e de não-recicláveis, podendo ser individualizada



em duas ou três planilhas diferentes, a depender das pessoas que ficarão responsáveis
pelo seu preenchimento. Se a solução de tratamento dos resíduos orgânicos for
interna, ainda assim, será necessária disponibilização de planilha de controle para
registrar o aporte de material orgânico ao sistema próprio da organização. Para saber
mais, consulte as orientações da ação gerencial que gera indicadores de pesagem ou
volume.

6º passo: Promover ‘Chamamento Público’ para firmar parceria com organizações de
catadores locais, definindo cronograma de revezamento entre todas as interessadas
que se habilitarem.

7º passo: Imprimir as peças gráficas educativas, e adesivar os coletores e locais a
serem sinalizados.

8º passo: Criar ou adaptar um abrigo de resíduos, equipando-o conforme o planejado.

9º passo: Caso seja uma implantação por etapas, realizar todos os passos anteriores
nos respectivos setores onde a coleta seletiva tiver que ser implantada, nas etapas
posteriores.

10º passo: Para o caso de realização do ‘Dia de Lançamento’ da Coleta Seletiva na
organização, planejar para que no dia do evento estejam concluídas as etapas de
aquisição de coletores e preparação do espaço interno para a nova forma de segregar
resíduos, para que a data seja marcada como o momento da mudança de regras.

11º passo: Fiscalizar os espaços internos à organização, logo no dia seguinte à
implantação da coleta seletiva, identificando quais os setores ainda estão fazendo o
descarte de maneira incorreta e estabelecer forma de alertar os colaboradores sobre o
comportamento inadequado, individualmente e privativamente. A depender da adesão
dos colaboradores, pode ser interessante realizar Blitz de lixeiras.

12º passo: Cadastrar-se no Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de
Resíduos – MTR e preencher os formulários disponíveis.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Os coletores comprados foram suficientes, de forma a contemplar todos os
setores/colaboradores?

● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária
redistribuição para pontos mais estratégicos?

● A equipe responsável pela coleta interna está disponibilizando os sacos
devidamente separados para que os responsáveis pela coleta externa, ou
catadores, tenham facilidade de identificar recicláveis, orgânicos e
não-recicláveis?



● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos
adequadamente, registrando na planilha de controle a data, pesagem/cubagem
dos resíduos coletados e demais informações necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados adequadamente no Sistema Integrado de
Gestão AmbientAÇÃO - SIGA?

● A Associação ou Cooperativa de Catadores e demais operadores logísticos que
recebem os resíduos continuam recolhendo e destinando adequadamente os
resíduos, conforme acordado?

● A geração de resíduos requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o aumento
da frequência de coleta?

● A forma de pesagem ou dimensionamento do volume (cubagem) de resíduos é
efetiva?

● Os colaboradores, de forma geral, estão segregando adequadamente os
resíduos?

● Está sendo coletada uma quantidade de resíduosque justifica o processo para a
Associação ou Cooperativa de Catadores e demais operadores logísticos que
recebem os resíduos? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral,
aderiram à iniciativa.

● Quais os setores ainda descartam os resíduos de forma inadequada?
● É recomendável a realização de Blitz para fiscalização do descarte pelos

colaboradores?
● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos

colaboradores em relação a essa questão?
● É recomendável a realização de ações educativas específicas para

sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

3º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos no
aumento de recicláveis destinados para a reciclagem e de orgânicos destinados à
compostagem e como o desvio desses 2 tipos de resíduos causou impacto na redução
dos resíduos a serem encaminhados para a disposição final em aterros. Para essa
verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que possibilite a medição
dos indicadores de geração e de destinação de resíduos.

4º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

5º passo: De posse dos dados de geração e de destinação de resíduos, analisar os
dados ‘antes’ e ‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito
gerado.



Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para implementar a coleta seletiva, seguem algumas
dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação, nos espaços de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora
para atualizarmos este guia.

2º passo: Se necessário, criar POPs (Procedimentos Operacionais Padrão)
específicos que contenham orientações sobre os procedimentos para a operação da
coleta seletiva. Pode ser necessária a criação de, pelo menos, três POPs: um
destinado aos colaboradores de um modo geral, enquanto usuários do sistema, outro
aos operadores do sistema de tratamento de orgânicos e outro destinado aos
operadores internos da coleta interna, visando dar orientações básicas sobre os
procedimentos e servindo como base para futuras capacitações na medida em que
ocorra rotatividade de pessoas nos papéis responsáveis pelos processos.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução de cada ação, conforme modelo
padrão disponibilizado.

4º passo: Cadastrar cada ação e seu relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.2.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, Associação, Cooperativa ou
Catador(a) Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o
resíduo recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou
ou apoiou a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal que ilustre publicamente a ação realizada e o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Coleta de ________ (Implantação)

1. Em relação ao diagnóstico realizado, anexe abaixo o quadro sobre a caracterização
gravimétrica dos resíduos gerados;

Amostra Analisada Peso/Volume Percentual

Papel

Plástico

Vidro

Metal

Orgânico

Rejeito

Total 100%

2. Anexe fotos do processo de caracterização dos resíduos.
3. Em relação ao diagnóstico realizado, para cada tipo de coletor já existente na

organização, anexe uma foto e informe a cor, o volume, a quantidade existente e
como será aproveitado;

Foto do Coletor Cor Capacidade (Volume) Quantidade Como Será Utilizado?

4. Foi necessário comprar novos coletores? Se sim, quantos de cada cor/capacidade?
Anexe abaixo notas fiscais de compra e fotos dos novos coletores.

5. Anexe abaixo notas fiscais de serviço de contratação/impressão de peças gráficas para
adesivação dos coletores (se for o caso).

6. Quais cores ficaram definidas para o coletor de cada tipo de resíduo?
7. A respeito do levantamento realizado sobre qual tipo de coleta externa existe na

localidade, faça um breve relato.
8. Foi necessário realizar um ‘Chamamento Público’ para firmar parceria com

organizações de catadores locais, definindo cronograma de revezamento entre as
interessadas que se habilitarem? Comente.

9. Qual(is) Associação(ões), Cooperativa(s) ou Catador(es) Individual(is) atendem a
organização? Com qual frequência cada uma delas realiza a coleta?



10. Qual a destinação é dada para os orgânicos gerados na organização? Comente e anexe
fotos do processo (se for o caso).

11. Informe o nome dos responsáveis pela pesagem dos resíduos e preenchimento
manual de planilha(s) de controle a serem disponibilizada(s) no abrigo de resíduos.

12. Foi realizada alguma capacitação com a equipe de limpeza? Se sim, informe as datas e
anexe fotos.

13. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
14. Anexe abaixo fotos das lixeiras da edificação antes e depois da implantação.
15. Anexe abaixo os pops desenvolvidos.
16. Anexe comprovantes de que estão sendo atendidos os requisitos de declaração da

geração de resíduos no âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de
Resíduos)

5.2.5. Ações processuais para manutenção da coleta seletiva

Este guia contém orientações para manter a Coleta Seletiva Binária ou Ternária na
organização, possibilitando, para fins de certificação, o lançamento de duas ações
processuais previstas no Catálogo para manutenção da:

● “Coleta de recicláveis” (Processual)
● “Coleta de orgânicos” (Processual)

As Comissões Setoriais podem seguir este guia, implementando ambas ações ou
apenas uma delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

A manutenção na ação da coleta seletiva é de suma importância; pois, pode ocorrer a
desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos colaboradores envolvidos e é
necessário que sejam seguidos os procedimentos determinados para monitorar a
geração e a destinação dos resíduos, assim como para manter os colaboradores
engajados na segregação e descarte adequados dos resíduos gerados. A manutenção
deve acontecer regularmente para controle de qualidade da ação e pode ser de 2
naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada uma
irregularidade, então serve para a correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
ocorram problemas de desempenho da ação, antes que eles aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico da geração de resíduos, desde a última inspeção
(caso ainda não houve inspeção, desde a data em que foi implantada a coleta) até a



data atual, analisando a regularidade e a estabilidade do quantitativo coletado, pois
caso haja discrepâncias, pode ser um sinal para realizar uma manutenção na ação.

Utilizar esses dados para obter indicadores que norteiam com relação ao sucesso ou
não da ação. Esse passo é imprescindível para determinar se outras ações estruturais,
gerenciais ou educativas deverão ser adotadas para manter os resultados desejáveis
da implementação da coleta seletiva.

2º passo: Fazer conferência periódica das peças gráficas educativas que foram
distribuídas com finalidade de informar e sensibilizar os colaboradores, verificando seu
estado e analisando a necessidade de troca dessas.

3º passo: Sempre que houver a admissão de novos colaboradores na organização e
na equipe responsável pela coleta dos resíduos, instruir sobre os corretos
procedimentos a serem adotados por meio do Procedimento Operacional Padrão
(POP) criado na fase de implantação da ação.

4º passo: Reavaliar constantemente a possibilidade de melhorias nos processos, seja
trocando coletores por outros mais adequados, ou substituindo adesivos de
identificação, ou alterando procedimentos de coleta e encaminhamento dos resíduos
ao abrigo, com a finalidade de alcançar melhores resultados.

5º passo: Realizar todas as atividades inerentes da operação da coleta seletiva,
atualizando os POPs orientativos, se necessário. Seguem alguns passos que podem
ser úteis ao processo local:

● Fixar horários para os colaboradores responsáveis pela coleta dos resíduos
passarem pelas estações de trabalho ou pelos setores todos os dias;

● Retirar os resíduos das lixeiras devidamente separados. A depender do tamanho
da organização e da quantidade de resíduos gerada, é indicado que sejam
utilizados carrinhos para o transporte até o abrigo de resíduos;

● Colocar os sacos nos coletores das estações de trabalho e dos setores,
lembrando que as cores devem ser compatíveis com as cores adotadas para os
coletores, se possível;

● Transportar os resíduos para o abrigo de resíduos no interior da organização.
Esse abrigo tem por finalidade o armazenamento até o momento da coleta pelo
serviço de coleta externa ou pelas organizações de catadores ou pela coleta
interna para encaminhamento a composteira ou ao pátio de compostagem;

● Verificar se a(s) planilha(s) de controle criada(s) na fase de execução da ação,
está(ão) sendo regularmente utilizada(s) para registrar a produção de resíduos,
registrando-se a geração e a destinação de modo a produzir os dados de
indicadores de forma permanente;

● Dispensar os resíduos para o serviço externo de coleta, transportando-os do
abrigo até o ponto indicado, para a coleta do prestador de serviço municipal ou
da organização de catadores, se for o caso, ou permitir o acesso desses aos
abrigos;

● Dar instruções ao porteiro, à equipe responsável pela limpeza e aos catadores,
quanto aos dias e horários pré-determinados para as coletas externas. Nesta
etapa, é importante que todos os atores responsáveis pela operação do sistema
estejam muito bem sincronizados, sendo obrigação da organização criar sistema
logístico que esteja em consonância com o cronograma de coleta externo;



● Disponibilizar adequadamente e de forma visível os sacos de resíduos
recicláveis, orgânicos e não-recicláveis. Esse passo é de extrema importância
pois facilita o serviço da coleta externa;

● Sempre que possível, e de acordo com as normas da vigilância sanitária local,
os resíduos orgânicos podem ser disponibilizados em baldes, para evitar que
sejam gerados sacos plásticos contaminados por líquidos que escorrem da
matéria orgânica. Esses baldes devem ser pesados diariamente, antes de serem
encaminhados a composteira ou ao pátio de compostagem;

● Higienizar periodicamente os coletores, baldes de coleta de orgânicos, bem
como as instalações do abrigo de resíduos. O intervalo de limpeza deve seguir
orientações da legislação vigente de forma a preservar a saúde e segurança da
equipe de limpeza com o uso de luvas, máscaras e equipamentos adequados às
peculiaridades de cada organização;

● Realizar treinamentos periódicos para as equipes responsáveis pela operação
da coleta interna e operação do sistema de tratamento de orgânicos, seja para
fins de reciclagem de conhecimentos ou para orientação de novos
colaboradores;

● Checar constantemente as condições dos equipamentos de proteção individual
dos colaboradores, procedendo à substituição quando necessário.

6º passo: Realizar uma inspeção, conferindo os seguintes itens:
● Os coletores comprados estão sendo suficientes, de forma a contemplar todos

os setores/colaboradores?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está disponibilizando os sacos

devidamente separados para que os responsáveis pela coleta externa, ou
catadores, tenham facilidade de identificar recicláveis, orgânicos e
não-recicláveis?

● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos
adequadamente, registrando na planilha de controle a data, pesagem/cubagem
dos resíduos coletados e demais informações necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados adequadamente no Sistema Integrado de
Gestão AmbientAÇÃO - SIGA?

● A Associação ou Cooperativa de Catadores e demais operadores logísticos que
recebem os resíduos continuam recolhendo e destinando adequadamente os
resíduos, conforme acordado?

● A geração de resíduos requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o aumento
da frequência de coleta?

● A forma de pesagem ou dimensionamento do volume (cubagem) de resíduos é
efetiva?

● Os colaboradores, de forma geral, estão segregando adequadamente os
resíduos?

● Está sendo coletada uma quantidade de resíduos que justifica o processo para a
Associação ou Cooperativa de Catadores e demais operadores logísticos que
recebem os resíduos? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral,
aderiram à iniciativa.

● Quais os setores ainda descartam os resíduos de forma inadequada?



● É recomendável a realização de Blitz para fiscalização do descarte pelos
colaboradores?

● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?

● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

7º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

8º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: as ações processuais de manutenção da Coleta Seletiva apenas serão
aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins de certificação, se
forem concluídos no ano vigente, pelo menos, o diagnóstico e a inspeção,
incluindo fotos e comprovantes adequados para cada etapa, conforme
requisitado no relatório comprovante.

5.2.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação, classificada como
implantação, para coleta de recicláveis ou de orgânicos. Assim, será necessário
preencher: a Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que
ocorreu o processo de manutenção, uma breve descrição, Associação, Cooperativa
ou Catador(a) Individual que destina adequadamente os resíduos recolhidos, o
parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a
implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os colaboradores
ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à organização), imagem
principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Coleta de ________ (Processual)

1. Quando foi  implantada a coleta seletiva?
2. Quando foi realizada a última inspeção?
3. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
4. Foi observada regularidade e estabilidade na quantidade de resíduos recicláveis,

orgânicos e rejeitos coletados desde a implantação ou o último diagnóstico,
especialmente no último ano? Comente e confira os indicadores lançados no SIGA.

5. Foi necessário comprar novos coletores? Se sim, quantos de cada cor/capacidade?
Comente e anexe abaixo as notas fiscais de compra e fotos dos novos coletores.

6. Foi necessária a ampliação do abrigo de resíduos ou o aumento da frequência de
coleta? Comente.

7. Os locais de distribuição dos coletores precisaram ser readequados para pontos mais
estratégicos? Comente.

8. Qual(is) Associação(ões), Cooperativa(s) ou Catador(es) Individual(is) atendem a
organização atualmente? Com qual frequência cada uma delas realiza a coleta? Caso
tenha ocorrido alguma alteração, comente.

9. Informe o nome dos responsáveis pela pesagem dos resíduos e preenchimento
manual de planilha(s) de controle a serem disponibilizada(s) no abrigo de resíduos.

10. A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos
adequadamente, registrando os dados corretamente na planilha de controle e
disponibilizando os sacos devidamente separados? Comente.

11. Qual a destinação está sendo dada para os orgânicos gerados na organização?
Comente e anexe fotos do processo (se for o caso).

12. Foi realizada alguma capacitação com a equipe de limpeza? Se sim, informe as datas e
anexe fotos.

13. A forma de pesagem ou dimensionamento do volume (cubagem) de resíduos tem
sido efetiva? Comente.

14. Os colaboradores, de forma geral, estão segregando adequadamente os resíduos?
15. Foram identificados setores específicos que costumam descartar, com maior

frequência, os resíduos de forma inadequada?
16. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
17. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos

colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?
18. Houve alterações nos pops desenvolvidos? Comente e anexe prints das alterações.
19. Anexe comprovantes de que estão sendo atendidos os requisitos de declaração da

geração de resíduos no âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de
Resíduos).
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5.3. Ações de implantação da coleta de resíduos do Artigo 33 da PNRS

Este guia contém orientações para o desenvolvimento de sete ações previstas no
Catálogo para implantar:

● “Coleta de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens” (Implantação)
● “Coleta de pilhas” (Implantação)
● “Coleta de baterias” (Implantação)
● “Coleta de pneus” (Implantação)
● “Coleta de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens” (Implantação)
● “Coleta de lâmpadas” (Implantação)
● “Coleta de eletroeletrônicos” (Implantação)

As Comissões Setoriais podem seguir este guia, implementando todas as ações ou
apenas algumas delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

5.3.1. Objetivo
Estabelecer procedimentos para implementação da coleta de resíduos expressos no
artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sujeitos ao cumprimento da
logística reversa, contemplando segregação, acondicionamento e armazenamento
desses resíduos nos espaços da organização, até o recolhimento pelo operador
logístico da cadeia produtiva pertinente.

5.3.2. Conceito
Logística é o processo de planejamento e execução do transporte e

armazenamento de produtos, desde o ponto de origem (fabricantes) até o ponto de
venda (consumidores). Por meio do princípio da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos, a Lei 12.305/2010 (PNRS) instituiu que fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes deveriam fazer o fluxo reverso, em sentido
contrário, dos produtos e embalagens de produtos, após o uso pelos consumidores, o
que é denominado de logística reversa.

A logística reversa funciona, resumidamente, da seguinte forma: os consumidores
efetuam a devolução dos resíduos elencados no artigo 33 da PNRS aos comerciantes
ou distribuidores que, por sua vez, encaminham esses aos fabricantes ou aos
importadores, que devem dar a destinação final ambientalmente adequada a esses
resíduos. Nesse contexto, intencionando incentivar as práticas de logística reversa
contidas nas PNRS, e já tendo uma certa tradição de atuação no recolhimento de
alguns desses resíduos pelas instituições parceiras, o Programa AmbientAÇÃO achou
por bem pontuar em seu sistema se certificação os esforços das organizações em
cooperar com a logística reversa de resíduos discriminados no artigo 33 desta lei.

Os resultados esperados dessa ação são a segregação, o acondicionamento, o
armazenamento e a destinação final adequada para os seguintes resíduos:



I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Esse guia tem por finalidade instruir sobre a ação de implementação da coleta de
resíduos do artigo 33, em prol da logística reversa, com relação às atividades que
deverão ser realizadas, desde o estabelecimento de parcerias com os operadores
logísticos de cada setor, passando pelos cuidados necessários para manusear alguns
desses resíduos, pois se enquadram na tipologia de resíduo perigoso. Cabe ressaltar
que, além de perigosos, esses resíduos apresentam grande potencial de causar
poluição, se lançados de forma inadequada no meio ambiente, impactando solo, fauna,
flora e recursos hídricos.

Coletor de Pilhas Coletor de Lâmpadas

Crédito da Imagem: Arquivo AmbientAÇÃO

A organização parceira do AmbientAÇÃO, enquanto pessoa jurídica, deve destinar
adequadamente os resíduos do artigo 33 e deverá fazer isso, por meio dos próprios
recursos financeiros. Se implementar a coleta de resíduos desse artigo, por meio de
campanhas para que seus colaboradores tragam os resíduos gerados em casa, poderá
negociar com os operadores logísticos de cada setor, para que façam a recolha dos
resíduos que sejam resultantes dessas campanhas, para resíduos trazidos dos
domicílios dos colaboradores. Isso dependerá do interesse e disponibilidade do
operador logístico da cadeia de cada resíduo, que tomará decisão com base na
viabilidade técnica e financeira de recolher, bem como as metas que precisa bater no
âmbito do sistema de logística reversa.

Ressalta-se que, caso a comissão setorial não consiga viabilizar a implementação
da coleta de resíduos do artigo 33, principalmente por não conseguir que os
operadores logísticos se disponham a coletar no local ou criar condições para o envio
dos resíduos coletados, vale a pena que o tema seja abordado pelo menos no



planejamento de ações educativas, que mobilizem os colaboradores a procurarem
estabelecimentos públicos e/ou privados, preparados para o recebimento do descarte
de resíduos que são gerados em seus domicílios.

Outros resíduos que necessitam ser mencionados neste guia são os medicamentos
fora de uso que, apesar de não constarem do artigo 33 da PNRS, são potencialmente
poluidores do meio ambiente, se descartados de forma inadequada pelas pessoas.
Como o objetivo do AmbientAÇÃO é sensibilizar e informar as pessoas, sobre a
necessidade de adotarem comportamentos sustentáveis, recomendamos que a
comissão setorial faça campanhas educativas sobre resíduos de medicamentos.

Recentemente, o governo editou norma para a logística reversa de medicamentos, o
Decreto Federal no10.388/2020, que regulamenta procedimentos para toda a cadeia
inversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano,
industrializados e manipulados, e de suas embalagens, após o descarte pelos
consumidores. Sabemos que apenas pessoas conscientizadas poderão colaborar com
o descarte adequado também desse resíduo que, segundo o decreto citado, deverá ser
realizado em farmácias e outros pontos de entrega autorizados.

Cabe ressaltar que a comissão setorial não deve viabilizar campanha de coleta
para medicamentos; por causa de problemas relacionados à segurança e à saúde
pública, tais como o mal uso dos medicamentos descartados, por pessoa que
tenha acesso aos locais de armazenamento. Deve-se limitar a veicular
campanhas educativas.

Resíduos Sujeitos à Logística Reversa
(e Medicamentos)

Crédito da Imagem: https://sinir.gov.br/logistica-reversa

Finalmente, cabe informar que a comissão setorial poderá contar com recursos
gráficos e sugestões de conteúdos para planejar e executar ações educativas no
âmbito desse tema de destinação de resíduos sujeitos a logística reversa (do artigo 33
e os medicamentos). Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates
disponibilizados pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


5.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de ‘implementar a coleta de resíduos do artigo 33’ deve ser uma

ação pensada pela comissão setorial no âmbito de uma gestão adequada de resíduos
gerados na organização, tendo em vista a hierarquia na gestão:

● primeiro: reduzir a geração de resíduos,
● segundo: reutilizar os resíduos que foram gerados,
● terceiro: encaminhar para reciclar o que não pode ser reutilizado e que

tenha potencial de reciclagem e,
● por último: destinar adequadamente os rejeitos.

O planejamento deve passar pelo diagnóstico das características dos resíduos
que são gerados, consistindo-se no mínimo, de um levantamento da composição
gravimétrica, e sobre qual é o nível de gestão municipal para coletar os resíduos em
seu território, incluindo averiguar se o município e/ou os atores da cadeia produtiva de
cada resíduos do artigo 33 oferecem pontos de coleta, ou se dispõem a facilitar a
recolha na própria organização.

Para resíduos eletroeletrônicos, é importante que a organização planeje
adequadamente quais resíduos, de quais linhas, serão recolhidos, por exemplo: linha
verde (computadores e periféricos), linha branca (eletrodomésticos), etc. para não
haver problemas de armazenamento. Talvez seja útil intercalar a frequência e o período
das campanhas, de acordo com o tipo de resíduo a ser recolhido.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Antes de tudo, é necessário realizar o diagnóstico da situação atual,
registrando como a geração resíduos do artigo 33 acontece na organização. Assim,
será possível criar parâmetros para analisar o desempenho da organização depois que
a coleta estiver implementada. Recomenda-se também a aplicação de questionário
diagnóstico sobre a disposição dos colaboradores em trazer resíduos do artigo 33 de
casa. Só depois então, definir quais tipos de resíduos do artigo 33 serão coletados:
pilhas e baterias, lâmpadas, etc.

2º passo: Definir a área de abrangência da ação, podendo ser somente para
recolhimento interno (resíduos trazidos pelos colaboradores), como também para
externo (aberto a receber os resíduos da comunidade vizinha).

3º passo: Realizar pesquisa para encontrar operadores logísticos que tenham
interesse em receber os resíduos coletados na organização.



Havendo mais de um operador logístico interessado, pode ser necessário promover
‘Chamamento Público’ para firmar parceria com os operadores, definindo cronograma
de revezamento entre os interessados que se habilitarem.

Não havendo um operador logístico interessado em receber os resíduos, pesquisar
quais são os postos de recolhimento mais próximos para que um responsável na
organização possa levar pessoalmente o material recolhido ou postá-lo, via Correios ou
outros meios de entrega, periodicamente. Postos de combustível, redes autorizadas,
shoppings, empresas, escolas, URPVs – Unidades de Recebimento de Pequenos
Volumes, Cooperativas de Catadores, Locais de Entregas Voluntárias – LEVs, Pontos
de Entregas Voluntárias – PEVs, são exemplos de organizações que podem estar
prontas para a recolha.

Sempre consulte o jurídico da organização para saber os trâmites legais para
formalização dessas parcerias.

4º passo: Definir o tipo de coletor interno a ser utilizado para recebimento e
armazenamento dos resíduos, pesquisando os que sejam adequados a cada tipo de
resíduo, sobretudo tendo atenção à sua periculosidade. Será necessário prestar
atenção às características de estanqueidade, inviolabilidade, etc.

5º passo: Definir locais estratégicos onde serão colocados os coletores dentro da
organização.

6º passo: Definir local de armazenamento. Se a organização optar pela coleta de mais
um tipo de material, é necessário que seja criado um abrigo de resíduos exclusivo, ou
feitas adaptações no abrigo de resíduos comuns, para que haja uma área destinada ao
armazenamento de pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, etc. É importante que
o local seja coberto, bem ventilado e protegido do sol e da chuva e deve atender à
norma NBR 12235-04/1992 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos – ABNT.

7º passo: Definir responsáveis pela gestão e operacionalização das coletas dos
resíduos na organização, incluindo os responsáveis pelo cumprimento das exigências
legais relacionadas ao MTR (Manifesto e Transporte de Resíduos), dado pela
Deliberação Normativa Copam n° 232 de 2019, os quais deverão se inteirar e planejar
a operacionalização do cumprimento dessa exigência.

8º passo: Definir logística do sistema.

9º passo: Realizar um planejamento de divulgação das ações, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência ao início da coleta e reforçando periodicamente.
Definir a estratégia de divulgação da campanha para os públicos interno e externo (se
for o caso).

10º Passo: Definir se será implantado teste piloto ou se a ação será implantada de
forma integral.



11º passo: Apresentar resultados da análise anterior para os tomadores de decisão,
informando-os e sensibilizando-os sobre as alternativas, de modo a favorecer uma
tomada de decisão conjunta.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Comprar os coletores: para pilhas e baterias, o recipiente deve ser
resistente, devido ao peso do material que será ali depositado. As caixas devem ser de
materiais não condutores de eletricidade. Adverte-se para a não utilização de tambores
ou contêineres metálicos, de modo a evitar a formação de curto circuitos e vazamentos
precoces da pasta eletrolítica, o que tornará a manipulação do material mais difícil;
para lâmpadas, sugere-se aproveitar as embalagens originais para seu
acondicionamento. Caso não seja possível, deverão ser utilizados papelão, papel ou
jornal e fitas colantes resistentes para envolvê-las, protegendo-as contra choques. Para
outros resíduos verificar do artigo 33, verificar as exigências de acondicionamento e
armazenamento respectivas.

2º passo: Verificar se as peças gráficas disponíveis no Acervo de Comunicação do
Programa AmbientAÇÃO são adequadas para adesivação dos coletores. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
verificar qual equipe será responsável pela criação/atualização de peças gráficas ou se
haverá a necessidade de contratação de empresa gráfica para criação da arte.

Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

3º passo: Entrar em contato com o operador logístico para destinação correta do
material, devendo o material estar em condições de acondicionamento apropriadas,
evitando-se, assim, danos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. A frequência de
coleta ou encaminhamento deve ser condicionada às demandas e ao espaço de
armazenamento.

4º passo: Distribuir os coletores pela organização e criar ou adaptar o abrigo de
resíduos.

Não se esqueça de fotografar os ambientes antes e depois da instalação dos coletores
para compor o relatório comprovante de execução da ação.

5º passo: Capacitar mão de obra para as atividades de coleta, segregação,
acondicionamento e armazenamento das pilhas, baterias e lâmpadas e demais
resíduos.

6º passo: Realizar ações de comunicação, conforme planejado.

7º passo: Periodicamente, ao entregar o material coletado para o operador logístico,
deve ser lançado no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes
dados: a data inicial da coleta, a data final em que foi entregue o material coletado, a
quantidade coletada (peso) e anexar no campo comprovante uma foto da remessa

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


entregue etiquetada como o nome do operador logístico receptor, para posterior
emissão de relatórios analíticos e análise de impactos.

Após a última entrega do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as entregas
realizadas, conforme demonstrado abaixo:

Controle de Coleta de ___________

Organização Fornecedora dos Resíduos

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Operador Logístico dos Resíduos Coletados

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Destino dado aos resíduos coletados:

Consolidado de Entregas do Ano ____

Data Quantidade (peso) Foto da remessa

1 dd/mm/aaaa 10kg

2 dd/mm/aaaa 5kg

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico (Organização Parceira): ______________________________

Assinatura do Responsável Técnico  (Operador Logístico): ________________________________

Esse consolidado deve ser assinado pelo responsável técnico da organização parceira
fornecedora dos resíduos e enviado para o responsável técnico do operador logístico,
que deve validar as remessas recebidas, assinando o documento. Este consolidado
deve constar no Relatório Comprovante de Execução da ação de implantação.

Atenção: ações de implantação da coleta de resíduos do Artigo 33 da PNRS
apenas serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins de
certificação, se for apresentado o consolidado de entregas do ano vigente,
incluindo fotos das remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos,
conforme requisitado no modelo de relatório comprovante da ação de
implantação. Além disso, vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores,
de acordo com o consolidado de entregas, possibilita ainda o crédito de



pontuação extra, somando a pontuação da ação de implantação e a pontuação da
ação gerencial (lançamento de indicadores).

8º passo: Fiscalizar os espaços internos à organização, logo no dia seguinte à
implantação da coleta dos resíduos do artigo 33, identificando quais os setores ainda
estão fazendo o descarte de maneira incorreta e estabelecer forma de alertar os
colaboradores sobre o comportamento inadequado, individualmente e privativamente.

9º passo: Cadastrar-se no Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de
Resíduos – MTR e preencher os formulários disponíveis.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Os coletores atuais são suficientes, de forma a contemplar a demanda?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos

adequadamente, registrando na planilha de controle a data e o quantitativo
coletado, fotografando a remessa e preenchendo as demais informações
necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA?

● O operador logístico continua destinando adequadamente os resíduos?
● A geração desse resíduo requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o

aumento da frequência de destinação?
● A forma de pesagem ou dimensionamento desse resíduo é efetiva ou há

necessidade de aperfeiçoamento?
● Os colaboradores, de forma geral, estão colocando no coletor específico apenas

o resíduo previsto, de forma adequada?
● Está sendo coletada uma quantidade que justifica o processo para o operador

logístico? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral, aderiram à
iniciativa.

● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?

● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

3º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.



4º passo: De posse dos dados de geração e de destinação de resíduos, analisar os
dados ‘antes’ e ‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito
produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para ‘implementar a coleta de resíduos do artigo 33 da
PNRS’, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para ‘implementar a coleta de resíduos do artigo 33 da PNRS’, nos
espaços de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para
atualizarmos este guia.

2º passo: Criar POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) específicos que
contenham orientações sobre os procedimentos para a operação das coletas e
destinação adequada dos resíduos do artigo 33. Deverão ser tantos POPs quantos
forem os resíduos que a organização se dispor a coletar e, para cada tipo de resíduos,
um POP destinado aos operadores da coleta seletiva e outro aos operadores do
sistema aos colaboradores de um modo geral, enquanto usuários do sistema. Esses
documentos são úteis para documentar os pontos mais importantes e evitar a perda de
informações importantes no caso de mudança de responsáveis.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução de cada ação de implantação,
conforme modelo padrão disponibilizado.

4º passo: Cadastrar cada ação de implantação e seu relatório comprovante no
Sistema Integrado de Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva
pontuação no processo de certificação.

5.3.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, Associação, Cooperativa ou
Catador(a) Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o
resíduo recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou
ou apoiou a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal que ilustre publicamente a ação realizada e o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Coleta de____________ (Implantação)

1. Quantos coletores foram comprados e qual o volume de cada um deles?
2. Anexe abaixo fotos dos coletores
3. Anexe abaixo notas fiscais de compra coletores desse resíduo.
4. Anexe abaixo notas fiscais de serviço de contratação/impressão de peças gráficas para

adesivação dos coletores (se for o caso).
5. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da implantação dos

coletores desse resíduo.
6. Foi necessário realizar um ‘Chamamento Público’ para firmar parceria com operadores

logísticos, definindo cronograma de revezamento entre os interessados que se
habilitarem? Comente e anexe abaixo o cronograma (se for o caso).

7. Qual(is) operador(es) logístico(s) recebem o resíduo e como é realizada a entrega para
cada um deles?

8. Para cada operador logístico, anexe abaixo o consolidado de todas as entregas desse
resíduo no ano vigente, devidamente preenchido, incluindo fotos das remessas
entregues e assinatura dos responsáveis técnicos.

9. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
10. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos

colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

5.3.5. Ações processuais para manutenção da coleta de resíduos do Artigo 33
da PNRS

Este guia contém orientações para o desenvolvimento de sete ações previstas no
Catálogo para manutenção da:

● “Coleta de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens” (Processual)
● “Coleta de pilhas” (Processual)
● “Coleta de baterias” (Processual)
● “Coleta de pneus” (Processual)
● “Coleta de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens” (Processual)
● “Coleta de lâmpadas” (Processual)
● “Coleta de eletroeletrônicos” (Processual)

As Comissões Setoriais podem seguir este guia, implementando todas as ações ou
apenas algumas delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

A manutenção na ação da coleta de Resíduos do Artigo 33 da PNRS é de suma
importância; pois, pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos



colaboradores envolvidos e é necessário que sejam seguidos os procedimentos
determinados para monitorar a geração e a destinação dos resíduos, assim como para
manter os colaboradores engajados na segregação e descarte adequados dos
resíduos gerados. A manutenção deve acontecer regularmente para controle de
qualidade da ação e pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada uma
irregularidade, então serve para a correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
ocorram problemas de desempenho da ação, antes que eles aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico da geração do resíduo coletado, desde a última
inspeção (caso ainda não houve inspeção, desde a data em que foi implantada a
coleta) até a data atual, analisando a regularidade e a estabilidade do quantitativo
coletado, pois caso haja discrepâncias, pode ser um sinal para realizar uma
manutenção na ação.

Utilizar esses dados para obter indicadores que norteiam com relação ao sucesso ou
não da ação. Esse passo é imprescindível para determinar se outras ações estruturais,
gerenciais ou educativas deverão ser adotadas para manter os resultados desejáveis
da implementação da coleta de resíduos do artigo 33.

2º passo: Fazer conferência periódica das peças gráficas educativas que foram
distribuídas com finalidade de informar e sensibilizar os colaboradores, verificando seu
estado e analisando a necessidade de troca dessas.

3º passo: Sempre que houver a admissão de novos colaboradores na organização,
instruir sobre os corretos procedimentos a serem adotados por meio do Procedimento
Operacional Padrão (POP) criado na fase de implantação da ação.

4º passo: Reavaliar constantemente a possibilidade de melhorias nos processos, seja
trocando coletores por outros mais adequados, ou substituindo adesivos de
identificação, ou alterando procedimentos de coleta e encaminhamento dos resíduos
ao abrigo final.

5º passo: Realizar todas as atividades inerentes da operação da coleta dos resíduos
do artigo 33, atualizando os POPs orientativos, se necessário. Seguem alguns passos
que podem ser úteis ao processo local:

● Fixar datas/horários para os colaboradores responsáveis pela coleta do resíduo
passarem para o recolhimento dos resíduos;

● Transportar os resíduos para o abrigo de resíduos no interior da organização.
Esse abrigo tem por finalidade o armazenamento até o momento de ser
recolhido ou enviado ao operador logístico do sistema;

● Controlar a regularidade da pesagem (ou cubagem), ou contagem, ou forma
específica de apuração dos resíduos e anotação na(s) planilha(s) de controle;



● Dispensar os resíduos para o serviço externo de coleta, transportando-os do
abrigo até o ponto indicado, para a coleta do operador logístico, se for o caso, ou
permitir o acesso desse ao abrigo;

● Dar instruções ao porteiro, à equipe responsável pela limpeza, quanto aos dias e
horários pré-determinados para as coletas externas. Nesta etapa, é importante
que todos os atores responsáveis pela operação do sistema estejam muito bem
sincronizados, sendo obrigação da organização criar sistema logístico que esteja
em consonância com o cronograma de coleta externo;

● Disponibilizar adequadamente e de forma visível os resíduos. Esse passo é de
extrema importância pois facilita o serviço da coleta externa;

● Realizar inspeções periódicas, com base na ABNT NBR 12.235/92, que trata do
armazenamento de resíduos sólidos perigosos, fixando condições exigíveis para
o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde
pública e o meio ambiente;

● Atender aos limites de tempo que cada tipo de resíduo pode ficar armazenado,
bem como aos outros parâmetros estabelecidos pelas legislações pertinentes;

● Higienizar periodicamente os coletores, bem como as instalações do abrigo de
resíduos. O intervalo de limpeza deve seguir orientações da legislação vigente
de forma a preservar a saúde e segurança da equipe de limpeza com o uso de
luvas, máscaras e equipamentos adequados às peculiaridades de cada
organização;

● Realizar treinamentos periódicos para as equipes responsáveis pela operação
da coleta e operação do sistema, seja para fins de reciclagem de conhecimentos
ou para orientação de novos colaboradores;

● Checar constantemente as condições dos equipamentos de proteção individual
dos colaboradores, procedendo à substituição quando necessário.

6º passo: Realizar uma inspeção, conferindo os seguintes itens:
● Os coletores atuais são suficientes, de forma a contemplar a demanda?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos

adequadamente, registrando na planilha de controle a data e o quantitativo
coletado, fotografando a remessa e preenchendo as demais informações
necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA?

● O operador logístico continua destinando adequadamente os resíduos?
● A geração desse resíduo requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o

aumento da frequência de destinação?
● A forma de pesagem ou dimensionamento desse resíduo é efetiva ou há

necessidade de aperfeiçoamento?
● Os colaboradores, de forma geral, estão colocando no coletor específico apenas

o resíduo previsto, de forma adequada?
● Está sendo coletada uma quantidade que justifica o processo para o operador

logístico? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral, aderiram à
iniciativa.

● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?



● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

7º passo: Periodicamente, ao entregar o material coletado para o operador logístico,
deve ser lançado no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes
dados: a data inicial da coleta, a data final em que foi entregue o material coletado, a
quantidade coletada (peso) e anexar no campo comprovante uma foto da remessa
entregue etiquetada como o nome do operador logístico receptor, para posterior
emissão de relatórios analíticos e análise de impactos.

Após a última entrega do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as entregas
realizadas, conforme demonstrado abaixo:

Controle de Coleta de ___________

Organização Fornecedora dos Resíduos

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Operador Logístico dos Resíduos Coletados

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Destino dado aos resíduos coletados:

Consolidado de Entregas do Ano ____

Data Quantidade (peso) Foto da remessa

1 dd/mm/aaaa 10kg

2 dd/mm/aaaa 5kg

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico (Organização Parceira): ______________________________

Assinatura do Responsável Técnico  (Operador Logístico): ________________________________



Esse consolidado deve ser assinado pelo responsável técnico da organização parceira
fornecedora dos resíduos e enviado para o responsável técnico do operador logístico,
que deve validar as remessas recebidas, assinando o documento. Este consolidado
deve constar no Relatório Comprovante de Execução da ação processual.

Atenção: ações processuais de manutenção da coleta de resíduos do Artigo 33
da PNRS apenas serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins
de certificação, se for apresentado o consolidado de entregas do ano vigente,
incluindo fotos das remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos,
conforme requisitado no modelo de relatório comprovante da ação processual.
Além disso, vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores, de acordo
com o consolidado de entregas, possibilita ainda o crédito de pontuação extra,
somando a pontuação da ação processual e a pontuação da ação gerencial
(lançamento de indicadores).

8º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

9º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.3.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação, classificada como
implantação, para coleta desse resíduo do Artigo 33 da PNRS. Assim, será necessário
preencher: a Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que
ocorreu o processo de manutenção, uma breve descrição, Associação, Cooperativa
ou Catador(a) Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o
resíduo recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou
ou apoiou a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Coleta de____________(Processual)

1. Quando foi  implantada a coleta desse  resíduo?
2. Quando foi realizada a última inspeção?
3. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
4. Houve alguma atualização sobre qual(is) operador(es) logístico(s) recebem o resíduo e

sobre como é realizada a entrega  para cada um deles?
5. Para cada operador logístico, anexe abaixo o consolidado de todas as entregas desse

resíduo no ano vigente, devidamente preenchido, incluindo fotos das remessas
entregues e assinatura dos responsáveis técnicos.

6. Foi observada regularidade e estabilidade na quantidade coletada desses resíduos
desde a implantação da coleta ou desde o último diagnóstico, especialmente no
último ano? Comente.

7. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
(se for o caso).

8. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?
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5.4. Ações de implantação da coleta de miudezas

Este guia contém orientações para o desenvolvimento de quatro ações previstas no
Catálogo para implantar:

● “Coleta de canetas” (Implantação)
● “Coleta de esponjas” (Implantação)
● “Coleta de lacres de alumínio” (Implantação)
● “Coleta de tampinhas plásticas” (Implantação)

As Comissões Setoriais podem seguir este guia, implementando todas as ações ou
apenas algumas delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.



5.4.1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para implantação da coleta seletiva de resíduos
pequenos, que sejam potencialmente recicláveis ou reaproveitáveis, contemplando
segregação, acondicionamento e armazenamento desses resíduos nos espaços da
organização até o recolhimento por associação/cooperativa de catadores ou
encaminhamento a destinatários parceiros. Alguns exemplos de resíduos considerados
“miudezas” pelo AmbientAÇÃO são: lacres de latas de alumínio, esponjas de cozinha,
instrumentos de escrita (canetas, canetinhas e marcadores de texto), tampinhas de
plástico de refrigerante, etc.

5.4.2. Conceito

A coleta seletiva de miudezas foi pensada pelo AmbientAÇÃO com o objetivo de
valorizar resíduos pequenos, que sejam potencialmente recicláveis ou reaproveitáveis
em processos de coprocessamento ou de produção de energia. Tais miudezas, devido
às suas pequenas dimensões, costumam se extraviar de rotas destinadas à
reciclagem, ou a outro aproveitamento mais nobre, e acabam sendo lançados em
locais inadequados, tais como ruas, bueiros, córregos, rios e oceanos, impactando
negativamente o meio ambiente e a biodiversidade.

Miudezas são resíduos que, mesmo quando chegam aos galpões de catadores, se
estão misturados a outros resíduos de dimensões maiores, podem se perder e
terminam recolhidos pelo serviço público de limpeza aos aterros, enquanto rejeitos dos
galpões, perdendo-se definitivamente qualquer potencial de recuperação, agregação
de valor ou geração de renda. A vantagem de se implementar a coleta de miudezas é a
obtenção organizada de grande massa de material potencialmente reciclável ou com
poder calorífico vantajoso para processos que produzam energia.

A organização que decidir por implantar a coleta de miudezas irá usufruir de
pontuação no âmbito do sistema de certificação do AmbientAÇÃO; pois, além da
subtração de resíduos recicláveis, favorecendo a criação de trabalho e renda para
catadores e permitindo a volta dos recicláveis para a cadeia produtiva, poderá também
colaborar com programas sociais, tais como a ‘Campanha Lacre do Bem’ ou com a
valorização desses resíduos em processos que gerem energia.



Campanha Lacre do Bem

Crédito da Imagem: https://www.lacredobem.org.br/

Na Cidade Administrativa (CA), a coleta de miudezas já foi implementada para 2
tipos de resíduos: para os lacres de latas de alumínio e para instrumentos de escrita,
tais como canetas, canetinhas e marcadores de texto. A primeira campanha passou
pelo crivo do setor jurídico, recentemente, culminando com a assinatura de convênio
entre a SEMAD e a Instituição “Lacre do Bem”. A segunda campanha será submetida a
consulta jurídica, oportunamente, para verificar a necessidade de chamamento público
ou outro formato legal, para a destinação dos resíduos arrecadados.

Os lacres de alumínio são recolhidos nos espaços desse complexo e destinados à
“Campanha Lacre do Bem”, que vende os lacres de alumínio e obtém recursos para a
compra de cadeiras-de-rodas a serem destinadas a pessoas carentes com mobilidade
reduzida. Cabe ressaltar que os lacres obtidos nessa campanha são os gerados no
próprio complexo e os trazidos de casa pelos colaboradores.

Para os instrumentos de escrita, tais como canetas, canetinhas e marcadores de
texto, cujo material componente é em sua grande maioria constituído de plástico, é
necessário destinar a parceiros que possam valorizar tais resíduos, pela reciclagem. A
‘Campanha de coleta de instrumentos de escrita’ foi implementada em 2017, pelo
AmbientAÇÃO, nos espaços da Cidade Administrativa, destinando-se de forma
experimental a uma entidade internacional, denominada Terracycle, que viabiliza a
coleta e o encaminhamento dos resíduos aos interessados da indústria que processam
a reciclagem desses resíduos.

Em 2018 o AmbientAÇÃO realizou um teste piloto para recolhimento de esponjas
(buchas usadas) nas copas da Cidade Administrativa do 1º e 2º andares do Prédio
Minas, onde o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema está
instalado, já que foi observado que a geração desse resíduo era considerável, no local.
Durante o período no qual o teste foi realizado, foi permitido aos colaboradores



trazerem esponjas usadas de seus domicílios e então realizou-se a contabilização
dessas esponjas separadamente das esponjas geradas no local, para verificar a
adesão das pessoas à iniciativa de trazer esponjas usadas de casa.

Depois de apurados os quantitativos dos testes, foi estimada uma geração de cerca
de 1.500 esponjas/mês para todo o complexo, sendo que cerca de metade dessas
eram oriundas das casas das pessoas. Dessa forma, quando for implantar a coleta de
esponjas, o AmbientAÇÃO abrirá a possibilidade de recebimento de esponjas usadas,
trazidas de casa. Também para esse tipo de resíduo, a Teracycle foi aventada como a
entidade a ser parceira para futuras campanhas de recolhimento, salvo juízo contrário.

Coleta de Instrumentos de Escrita

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/canetas/

Coleta de Esponjas Usadas

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/esponjas/

Em 2018, houve ainda uma consulta informal do GPA (Grupo de Proteção aos
Animais), uma ONG (Organização Não Governamental) que cuida dos animais
abandonados na Cidade Administrativa, sobre a possibilidade de colaborarmos com o
recolhimento de tampinhas de plástico, cujos recursos conseguidos com a venda para
indústrias recicladoras seriam revertidos para a compra de alimentos e remédios para
esses animais, até o seu encaminhamento para locais de adoção. Também para essa
possível campanha, o AmbientAÇÃO preparará consulta ao setor jurídico para viabilizar
a parceria, oportunamente. Também temos ciência de que o MPMG (Ministério Público
de Minas Gerais) executa campanha similar com o objetivo de proteção a animais
domésticos.

Coleta de Tampinhas de Plástico

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/tampinhas%20de%
20pl%C3%A1stico/

Possíveis Beneficiários: Animais Abandonados

Crédito da Imagem:
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1
&query=ado%C3%A7%C3%A3o%20de%20animais&sort=popular

Finalmente, cabe ressaltar que a organização que implementar a ação de coletar
“miudezas” em seus espaços deverá formalizar consulta ao seu setor jurídico, para se

https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=ado%C3%A7%C3%A3o%20de%20animais&sort=popular
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=ado%C3%A7%C3%A3o%20de%20animais&sort=popular


cercar de precauções, quanto à destinação mais apropriada, quanto aos requisitos
legais que se fizerem necessários para coletar, armazenar e destinar, sem que se
incorra em erros relacionados ao uso da máquina pública para privilegiar entidades
com fins lucrativos. Recomenda-se que, conforme preconizado na Lei 12.305/2010,
que a prioridade seja dada aos catadores sempre que possível, sondando o interesse
desses, antes que outras entidades sejam cogitadas.

Evento para Entrega de Cadeiras de Rodas na Cidade Administrativa

Crédito da Imagem: Arquivos AmbientAÇÃO | Campanha Lacre do Bem

5.4.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de ‘implementar a coleta de miudezas’ deve ser uma ação

pensada pela comissão setorial no âmbito de uma gestão adequada de resíduos
gerados na organização, tendo em vista a hierarquia na gestão:

● primeiro: reduzir a geração de resíduos,
● segundo: reutilizar os resíduos que foram gerados,
● terceiro: encaminhar para reciclar o que não pode ser reutilizado e que

tenha potencial de reciclagem e,
● por último: destinar adequadamente os rejeitos.

O planejamento deve passar pelo diagnóstico das características dos resíduos
que são gerados, consistindo-se no mínimo, de um levantamento da composição
gravimétrica, e sobre qual é a disposição dos colaboradores da organização de
trazerem de casa os resíduos classificados como miudezas, para apurar o interesse em
colaborar com as campanhas de coleta de miudezas que se pretenda implementar.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Antes de tudo, é necessário realizar o diagnóstico da situação atual,
registrando como a geração de miudezas acontece na organização. Assim, será
possível criar parâmetros para analisar o desempenho da organização depois que a
coleta de miudezas estiver implementada. Recomenda-se também a aplicação de
questionário diagnóstico sobre a disposição dos colaboradores em trazer as miudezas
de casa. Só depois então, definir quais tipos de miudezas serão coletadas: lacres de
alumínio, instrumentos de escrita, tampas de plástico, esponjas, entre outras.

2º passo: Consultar os catadores de materiais recicláveis que fazem o recolhimento de
recicláveis na organização sobre o interesse em receber as miudezas que serão
coletadas. É preciso deixar claro que estão sendo consultados em atendimento à Lei
12.305/2010, ao mesmo tempo em que se apresente a eles a alternativa de promover
geração de recursos para campanhas tais, como: Lacre do Bem ou do Grupos de
Proteção Animal, para sensibilizá-los também.

Havendo mais de um interessado, pode ser necessário promover ‘Chamamento
Público’ para firmar parceria, definindo cronograma de revezamento entre os
interessados que se habilitarem. Sempre consulte o jurídico da organização para saber
os trâmites legais para formalização dessas parcerias.

3º passo: Caso os catadores de materiais recicláveis consultados não expressem
interesse no recebimento das miudezas a serem coletadas, formalizar consulta ao setor
jurídico sobre a intenção de coletar essas miudezas e destinar a terceiros.

4º Passo: Definir o tipo de coletor a ser utilizado para armazenamento das miudezas.
Para o caso de esponjas, recomenda-se que sejam coletores com abertura para
ventilação, tais como cestos plásticos de roupa suja com aberturas laterais, para
promover o secamento das esponjas molhadas, durante o período de armazenamento.

5º Passo: Orçar e definir fornecedores dos coletores e se serão fixos ou não.
Dependendo do porte da organização, os próprios colaboradores podem ser os
fornecedores desses, que podem ser, por exemplo, garrafas PET, como é feito para o
lacre de alumínio.

6º Passo: Definir locais estratégicos onde serão colocados os coletores (garrafas PET
ou outro vasilhame ou recipiente a ser utilizado).

7º Passo: Definir local de armazenamento dos coletores com as miudezas na
organização, até que sejam encaminhadas ao destinatário. Sempre que possível, é
interessante dispor os coletores no próprio local onde há a geração do resíduo. Por
exemplo, no caso de lacre de latinhas, é interessante que haja coletores nos
restaurantes, proximamente às mesas, onde os colaboradores realizam suas refeições.

8º Passo: Definir a área de abrangência da ações, ou seja, se a coleta será somente
para os colaboradores ou se também abrangerá o público externo da comunidade da
vizinhança, definindo também se será implantado teste piloto ou se a ação será
implantada de forma integral.



9º Passo: Definir responsáveis pela gestão e operacionalização da campanha na
organização, incluindo os responsáveis pelo cumprimento das exigências legais
relacionadas ao MTR (Manifesto e Transporte de Resíduos), dado pela Deliberação
Normativa Copam n° 232 de 2019, os quais deverão se inteirar e planejar a
operacionalização do cumprimento dessa exigência.

10º Passo: Apresentar resultados do planejamento anterior para os tomadores de
decisão, informando-os e sensibilizando-os sobre as alternativas, de modo a favorecer
uma tomada de decisão conjunta.

11º passo: Realizar um planejamento de divulgação das ações, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência ao início da coleta e reforçando periodicamente.
Definir a estratégia de divulgação da campanha para os públicos interno e externo (se
for o caso).

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Adquirir os coletores ou adaptar os existentes.

2º passo: Verificar se as peças gráficas disponíveis no Acervo de Comunicação do
Programa AmbientAÇÃO são adequadas para adesivação dos coletores. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
verificar qual equipe será responsável pela criação/atualização de peças gráficas ou se
haverá a necessidade de contratação de empresa gráfica para criação da arte.

Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

3º passo: Promover o treinamento, a capacitação e a sensibilização tanto para os
responsáveis pela operação do sistema quanto para o restante dos colaboradores da
organização, deixando claro qual é a forma adequada de descarte das miudezas.

4º passo: Distribuir os coletores em locais estratégicos da organização, dando
preferência para os que possuam maior movimentação, como recepção, restaurantes e
lanchonetes/restaurantes, se houver.

5º passo: Registrar fotograficamente os ambientes antes e depois da instalação dos
coletores para compor o relatório comprovante de execução da ação.

6º passo: Promover ‘Chamamento Público’ para firmar parceria com organizações
interessadas que se habilitarem, caso seja a recomendação do setor jurídico.

7º passo: Realizar ações de comunicação, conforme planejado.

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br/
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br/


8º passo: Periodicamente, ao entregar o material coletado para o operador logístico,
deve ser lançado no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes
dados: a data inicial da coleta, a data final em que foi entregue o material coletado, a
quantidade coletada (peso) e anexar no campo comprovante uma foto da remessa
entregue etiquetada como o nome do operador logístico receptor, para posterior
emissão de relatórios analíticos e análise de impactos.

Após a última entrega do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as entregas
realizadas, conforme demonstrado abaixo:

Controle de Coleta de ___________

Organização Fornecedora dos Resíduos

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Operador Logístico dos Resíduos Coletados

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Destino dado aos resíduos coletados:

Consolidado de Entregas do Ano ____

Data Quantidade (peso) Foto da remessa

1 dd/mm/aaaa 10kg

2 dd/mm/aaaa 5kg

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico (Organização Parceira): ______________________________

Assinatura do Responsável Técnico  (Operador Logístico): ________________________________

Esse consolidado deve ser assinado pelo responsável técnico da organização parceira
fornecedora dos resíduos e enviado para o responsável técnico do operador logístico,
que deve validar as remessas recebidas, assinando o documento. Este consolidado
deve constar no Relatório Comprovante de Execução da ação de implantação.

Atenção: ações de implantação da coleta de resíduos miudezas apenas serão
aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins de certificação, se for
apresentado o consolidado de entregas do ano vigente, incluindo fotos das



remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos, conforme
requisitado no modelo de relatório comprovante da ação de implantação. Além
disso, vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores, de acordo com o
consolidado de entregas, possibilita ainda o crédito de pontuação extra,
somando a pontuação da ação de implantação e a pontuação da ação gerencial
(lançamento de indicadores).

9º passo: Fotografar o processo de coleta e destinação dos resíduos para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

10º passo: Fiscalizar os espaços internos à organização, logo no dia seguinte à
implantação da coleta das miudezas, identificando quais os setores ainda estão
fazendo o descarte de maneira incorreta e estabelecer forma de alertar os
colaboradores sobre o comportamento inadequado, individualmente e privativamente.

11º passo: Cadastrar-se no Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de
Resíduos – MTR e preencher os formulários disponíveis.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Os coletores atuais são suficientes, de forma a contemplar a demanda?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos

adequadamente, registrando na planilha de controle a data e o quantitativo
coletado, fotografando a remessa e preenchendo as demais informações
necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA?

● O destinatário continua destinando adequadamente os resíduos?
● A geração desse resíduo requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o

aumento da frequência de destinação?
● A forma de pesagem ou dimensionamento desse resíduo é efetiva ou há

necessidade de aperfeiçoamento?
● Os colaboradores, de forma geral, estão colocando no coletor específico apenas

o resíduo previsto, de forma adequada?
● Está sendo coletada uma quantidade que justifica o processo para o

destinatário? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral, aderiram
à iniciativa.

● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?

● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando



realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

3º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

4º passo: De posse dos dados de geração e de destinação de resíduos, analisar os
dados ‘antes’ e ‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito
produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para ‘implementar a coleta de miudezas’, seguem algumas
dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para ‘implementar a coleta de miudezas’, nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) específicos que
contenham orientações sobre os procedimentos para a operação da coleta de cada
uma das miudezas. Poderão ser elaborados 2 tipos de POPs, para cada tipo de
miudeza que a organização se dispor a coletar: um destinado aos operadores da coleta
das miudezas e outro aos colaboradores de um modo geral, enquanto usuários dos
sistemas implementados.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução de cada ação, conforme modelo
padrão disponibilizado.

4º passo: Cadastrar cada ação e seu relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.



5.4.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, Associação, Cooperativa ou
Catador(a) Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o
resíduo recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou
ou apoiou a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal que ilustre publicamente a ação realizada e o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação Coleta de____________ (Implantação)

1. Quantos coletores foram comprados e qual o volume de cada um deles?
2. Anexe abaixo fotos dos coletores
3. Anexe abaixo notas fiscais de compra coletores desse resíduo.
4. Anexe abaixo notas fiscais de serviço de contratação/impressão de peças gráficas para

adesivação dos coletores (se for o caso).
5. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da implantação dos

coletores desse resíduo.
6. Foi necessário realizar um ‘Chamamento Público’ para firmar parceria, definindo

cronograma de revezamento entre os interessados que se habilitarem? Comente e
anexe abaixo o cronograma (se for o caso).

7. Qual(is) operador(es) logístico(s) recebem o resíduo e como é realizada a entrega
para cada um deles?

8. Para cada operador logístico, anexe abaixo o consolidado de todas as entregas desse
resíduo no ano vigente, devidamente preenchido, incluindo fotos das remessas
entregues e assinatura dos responsáveis técnicos.

9. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
10. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos

colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?



5.4.5. Ações processuais para a manutenção da coleta de miudezas

Este guia contém orientações para o desenvolvimento de quatro ações previstas no
Catálogo para a manutenção de:

● “Coleta de canetas” (Processual)
● “Coleta de esponjas” (Processual)
● “Coleta de lacres de alumínio” (Processual)
● “Coleta de tampinhas plásticas” (Processual)

As Comissões Setoriais podem seguir este guia, implementando todas as ações ou
apenas algumas delas, conforme realidade local. No Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA, as ações devem ser lançadas individualmente, com seus
respectivos relatórios comprovantes, para requisitar a pontuação de cada uma delas no
processo de certificação.

A manutenção na ação da coleta de miudezas é de suma importância; pois, pode
ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos colaboradores envolvidos
e é necessário que sejam seguidos os procedimentos determinados para monitorar a
geração e a destinação dos resíduos, assim como para manter os colaboradores
engajados na segregação e descarte adequados dos resíduos gerados. A manutenção
deve acontecer regularmente para controle de qualidade da ação e pode ser de 2
naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada uma
irregularidade, então serve para a correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
ocorram problemas de desempenho da ação, antes que eles aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico da geração do resíduo miudeza coletado, desde a
última inspeção (caso ainda não houve inspeção, desde a data em que foi implantada a
coleta) até a data atual, analisando a regularidade e a estabilidade do quantitativo
coletado, pois caso haja discrepâncias, pode ser um sinal para realizar uma
manutenção na ação.

Utilizar esses dados para obter indicadores que norteiam com relação ao sucesso ou
não da ação. Esse passo é imprescindível para determinar se outras ações estruturais,
gerenciais ou educativas deverão ser adotadas para manter os resultados desejáveis
da implementação da coleta de resíduos do artigo 33.

2º passo: Fazer conferência periódica das peças gráficas educativas que foram
distribuídas com finalidade de informar e sensibilizar os colaboradores, verificando seu
estado e analisando a necessidade de troca dessas.



3º passo: Sempre que houver a admissão de novos colaboradores na organização,
instruir sobre os corretos procedimentos a serem adotados por meio do Procedimento
Operacional Padrão (POP) criado na fase de implantação da ação.

4º passo: Reavaliar constantemente a possibilidade de melhorias nos processos, seja
trocando coletores por outros mais adequados, ou substituindo adesivos de
identificação, ou alterando procedimentos de coleta e encaminhamento das miudezas
ao abrigo final, se for o caso.

5º passo: Realizar todas as atividades inerentes da operação da coleta das miudezas,
atualizando os POPs orientativos, se necessário. Seguem alguns passos que podem
ser úteis ao processo local:

● Fixar datas/horários para os colaboradores responsáveis pela coleta do resíduo
passarem para o recolhimento dos resíduos;

● Transportar as miudezas para o abrigo de resíduos no interior da organização.
Esse abrigo tem por finalidade o armazenamento até o momento de ser
recolhido ou enviado ao destinatário;

● Controlar a regularidade da pesagem (ou cubagem), ou contagem, ou forma
específica de apuração dos resíduos (miudezas) e anotação na(s) planilha(s) de
controle;

● Dispensar as miudezas para o serviço externo de coleta, transportando-os do
abrigo até o ponto indicado, para a coleta destinatário, se for o caso, ou permitir
o acesso desse ao abrigo;

● Dar instruções ao porteiro, à equipe responsável pela limpeza, quanto aos dias e
horários pré-determinados para as coletas externas. Nesta etapa, é importante
que todos os atores responsáveis pela operação do sistema estejam muito bem
sincronizados, sendo obrigação da organização criar sistema logístico que esteja
em consonância com o cronograma de coleta externo;

● Disponibilizar adequadamente e de forma visível os recipientes que contenham
as miudezas. Esse passo é de extrema importância pois facilita o serviço da
coleta externa;

● Atender aos limites de espaço para cada tipo de miudeza ficar armazenada, ou á
condições de envio, se for via correios, impostas pelo destinatário;

● Higienizar periodicamente os coletores, bem como as instalações do abrigo de
resíduos. O intervalo de limpeza deve seguir orientações da legislação vigente
de forma a preservar a saúde e segurança da equipe de limpeza com o uso de
luvas, máscaras e equipamentos adequados às peculiaridades de cada
organização;

● Realizar treinamentos periódicos para as equipes responsáveis pela operação
da coleta e operação do sistema, seja para fins de reciclagem de conhecimentos
ou para orientação de novos colaboradores;

● Checar constantemente as condições dos equipamentos de proteção individual
dos colaboradores, procedendo à substituição quando necessário.



6º passo: Realizar uma inspeção, conferindo os seguintes itens:

● Os coletores atuais são suficientes, de forma a contemplar a demanda?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos

adequadamente, registrando na planilha de controle a data e o quantitativo
coletado, fotografando a remessa e preenchendo as demais informações
necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA?

● O operador logístico continua destinando adequadamente os resíduos?
● A geração desse resíduo requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o

aumento da frequência de destinação?
● A forma de pesagem ou dimensionamento desse resíduo é efetiva ou há

necessidade de aperfeiçoamento?
● Os colaboradores, de forma geral, estão colocando no coletor específico apenas

o resíduo previsto, de forma adequada?
● Está sendo coletada uma quantidade que justifica o processo para o

destinatário? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral, aderiram
à iniciativa.

● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?

● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

7º passo: Periodicamente, ao entregar o material coletado para o operador logístico,
deve ser lançado no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes
dados: a data inicial da coleta, a data final em que foi entregue o material coletado, a
quantidade coletada (peso) e anexar no campo comprovante uma foto da remessa
entregue etiquetada como o nome do operador logístico receptor, para posterior
emissão de relatórios analíticos e análise de impactos.

Após a última entrega do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as entregas
realizadas, conforme demonstrado abaixo:



Controle de Coleta de ___________

Organização Fornecedora dos Resíduos

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Operador Logístico dos Resíduos Coletados

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Destino dado aos resíduos coletados:

Consolidado de Entregas do Ano ____

Data Quantidade (peso) Foto da remessa

1 dd/mm/aaaa 10kg

2 dd/mm/aaaa 5kg

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico (Organização Parceira): ______________________________

Assinatura do Responsável Técnico  (Operador Logístico): ________________________________

Esse consolidado deve ser assinado pelo responsável técnico da organização parceira
fornecedora dos resíduos e enviado para o responsável técnico do operador logístico,
que deve validar as remessas recebidas, assinando o documento. Este consolidado
deve constar no Relatório Comprovante de Execução da ação processual.

Atenção: ações processuais de manutenção da coleta de miudezas apenas serão
aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins de certificação, se for
apresentado o consolidado de entregas do ano vigente, incluindo fotos das
remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos, conforme
requisitado no modelo de relatório comprovante da ação processual. Além disso,
vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores, de acordo com o
consolidado de entregas, possibilita ainda o crédito de pontuação extra,
somando a pontuação da ação processual e a pontuação da ação gerencial
(lançamento de indicadores).



8º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

9º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.4.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação, classificada como
implantação, para coleta dessa miudeza. Assim, será necessário preencher: a Ação de
Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o processo de
manutenção, uma breve descrição, Associação, Cooperativa ou Catador(a)
Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o resíduo
recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou
a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Coleta de____________ (Processual)

1. Quando foi  implantada a coleta desse  resíduo?
2. Quando foi realizada a última inspeção?
3. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
4. Houve alguma atualização sobre qual(is) operador(es) logístico(s) recebem o resíduo e

sobre como é realizada a entrega  para cada um deles?
5. Para cada operador logístico, anexe abaixo o consolidado de todas as entregas desse

resíduo no ano vigente, devidamente preenchido, incluindo fotos das remessas
entregues e assinatura dos responsáveis técnicos.

6. Foi observada regularidade e estabilidade na quantidade coletada desses resíduos
desde a implantação da coleta ou desde o último diagnóstico, especialmente no
último ano? Comente.

7. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
(se for o caso).

8. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?



5.4.7. Referências
...consultar se desejar saber mais...
BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em:
17 abr. 2019.

LACRE DO BEM. Campanha lacre do bem: Como funciona. 2020. Disponível em:
<http://www.lacredobem.com.br/>. Acesso em: 16 abr. 2020.
TERRA CYCLE. Recicle com a Terra Cycle. Disponível em:
<https://www.terracycle.com/pt-BR#>. Acesso em: 16 abr. 2020.

5.5. Ação: “Coleta de óleo de cozinha”

5.5.1. Objetivo
Estabelecer procedimentos para implementação da coleta óleo de cozinha usado,
contemplando acondicionamento e armazenamento nos espaços da organização até a
sua reutilização pela própria organização, ou o recolhimento por entidade que
processará o seu reaproveitamento e/ou reciclagem.

5.5.2. Conceito
A implementação da coleta de óleo de cozinha usado na organização é uma ação

muito importante para engajar os colaboradores na proteção do meio ambiente, tendo
em vista os impactos que o descarte incorreto pode causar, tais como a poluição das
águas e do solo, o encrostamento nas tubulações das redes de esgoto e águas
pluviais, dentre outros malefícios. Dessa forma, há que se possibilitar uma rota de
destinação alternativa para o óleo de cozinha usado.

O óleo de cozinha usado pode ser reaproveitado de várias maneiras:
● na fabricação de sabão, detergente, glicerina, etc;
● na produção de resina para tintas;
● como aditivo de ração para animais;
● como óleo combustível, compondo o biodesel;
● dentre outros usos.

A organização que decidir por implantar a coleta de óleo de cozinha usado irá
usufruir de pontuação no âmbito do sistema de certificação do AmbientAÇÃO se, além
da exigência em contrato, de destinação adequada de óleo de cozinha usado, para os
restaurantes e lanchonetes terceirizados presentes em espaços de sua competência,
também incentivar e criar condições para seus colaboradores trazerem óleo de cozinha
usado de seus domicílios.

Existe um planejamento futuro de viabilizar o recolhimento de óleo de cozinha
usado na Cidade Administrativa que pretende disponibilizar espaço para alocação de
recipientes de armazenamento desse resíduo doméstico, trazido de casa pelos
colaboradores desse complexo administrativo. A intenção é destinar para empresas
e/ou ONGs que realizem a reciclagem do óleo, com alguma contrapartida benéfica para



a Cidade Administrativa ou para os colaboradores. Chamamento Público está sendo
elaborado nesse sentido.

Coleta de Óleo de Cozinha Usado

Crédito da Imagem: https://pixabay.com/pt/images/search/%C3%B3leo%20de%20cozinha%20usado/

A organização que pretende certificar-se no âmbito das ações do Programa
AmbientAÇÃO pode viabilizar o reaproveitamento do óleo de cozinha usado
arrecadado em campanhas para os colaboradores, dentro de suas próprias
instalações, realizando processos de reciclagem internos que produzem subprodutos
úteis ao seu próprio serviço. Dessa forma, estará proporcionando um bem maior ao
meio ambiente, já que evitará transportar esse resíduo. Ademais, agrega valor
educativo à ação, já que serve como exemplo para os colaboradores.

Recipientes Coletores de Óleo de cozinha usado

Crédito das Imagens: Arquivos do AmbientAÇÃO

5.5.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de ‘implementar a coleta de óleo de cozinha’ deve ser uma ação

pensada pela comissão setorial no âmbito de uma gestão adequada de resíduos
gerados na organização, ou trazidos de casa pelos colaboradores, tendo em vista a
hierarquia na gestão:

● primeiro: reduzir a geração de resíduos,
● segundo: reutilizar os resíduos que foram gerados,



● terceiro: encaminhar para reciclar o que não pode ser reutilizado e que
tenha potencial de reciclagem e,

● por último: destinar adequadamente os rejeitos.

O planejamento deve passar pelo diagnóstico das características dos óleos de
cozinha usados que são gerados, no espaço interno da organização, consistindo-se no
mínimo, de um levantamento dos restaurantes e lanchonetes que funcionem nos seus
espaços. Mas a implementação efetiva da ação passa pela pesquisa da disposição dos
colaboradores em trazer óleo de cozinha usado em casa também.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Antes de tudo, é necessário realizar o diagnóstico da situação atual,
registrando como a geração de óleo de cozinha usado acontece na organização e nos
restaurantes conveniados. Recomenda-se também a aplicação de questionário
diagnóstico sobre a disposição dos colaboradores em trazer o óleo de cozinha de casa
e, se for intenção atender à vizinhança, estender a pesquisa para a comunidade do
entorno.

2º passo: Pesquisar no mercado as empresas/organizações que prestam serviço de
destinação adequada de óleo de cozinha, cuja área de abrangência inclua o endereço
onde a organização está sediada.

Havendo mais de um interessado, pode ser necessário promover ‘Chamamento
Público’ para firmar parceria, definindo cronograma de revezamento entre os
interessados que se habilitarem. Sempre consulte o jurídico da organização para saber
os trâmites legais para formalização dessas parcerias.

3º Passo: Definir a área de abrangência da ação, ou seja, se a coleta será somente
para os colaboradores ou se também abrangerá o público externo da comunidade da
vizinhança.

4º passo: Definir o tipo de coletor a ser utilizado para recebimento dos resíduos de
óleo de cozinha usado por empresa habilitada que fará o recolhimento, após o
resultado do Chamamento Público (se for o caso).

5º passo: Definir locais estratégicos onde serão colocados os coletores dentro da
organização.

6º passo: Definir local de armazenamento. Essa etapa equivale a guardar de forma
temporária os resíduos de óleo até que seja atingido o volume desejável para
destinação final adequada. Estudar a necessidade da criação de infraestrutura de
abrigo de resíduos para acondicionamento e armazenamento temporário.

7º passo: Definir responsáveis pela gestão e operacionalização da ação na
organização e para divulgação da ação para o público externo, se for o caso.



8º passo: Definir logística do sistema.

9º passo: Definir se o projeto será lançado na organização inteira ou se haverá um
teste piloto em determinado setor, ou se começará internamente para depois alcançar a
comunidade.

10º passo: Definir responsáveis pela gestão e operacionalização da campanha na
organização, incluindo os responsáveis pelo cumprimento das exigências legais
relacionadas ao MTR (Manifesto e Transporte de Resíduos), dado pela Deliberação
Normativa Copam n° 232 de 2019, os quais deverão se inteirar e planejar a
operacionalização do cumprimento dessa exigência.

11º Passo: Apresentar resultados do planejamento anterior para os tomadores de
decisão, informando-os e sensibilizando-os sobre as alternativas, de modo a favorecer
uma tomada de decisão conjunta.

12º passo: Realizar um planejamento de divulgação das ações, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência ao início da coleta e reforçando periodicamente.
Definir a estratégia de divulgação da campanha para os públicos interno e externo (se
for o caso).

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Adquirir ou adaptar os coletores que foram definidos na fase de
planejamento.

2º passo: Verificar se as peças gráficas disponíveis no Acervo de Comunicação do
Programa AmbientAÇÃO são adequadas para adesivação dos coletores. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
verificar qual equipe será responsável pela criação/atualização de peças gráficas ou se
haverá a necessidade de contratação de empresa gráfica para criação da arte.

Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

3º passo: Promover ‘Chamamento Público’ para firmar parceria com organizações
interessadas que se habilitarem, caso seja a recomendação do setor jurídico e entrar
em contato com a(s) empresa(s) selecionada(s) para fechar a parceria e acertar
detalhes da logística de coleta, armazenamento e transportes interno e externo.

4º passo: Promover o treinamento, a capacitação e a sensibilização tanto para os
responsáveis pela operação do sistema quanto para o restante dos colaboradores da
organização e para o público externo (se for o caso), deixando claro qual é a forma
adequada de descarte.

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br/
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br/


5º passo: Conforme planejado, realizar ações de comunicação, divulgando a
campanha de coleta de óleo de cozinha usado, para os colaboradores da organização
e para a comunidade do entorno, se for o caso.

6º passo: Distribuir os coletores em locais estratégicos da organização, dando
preferência para os que possuam maior movimentação, como recepção, restaurantes e
lanchonetes/restaurantes, se houver.

7º passo: Registrar fotograficamente os ambientes antes e depois da instalação dos
coletores para compor o relatório comprovante de execução da ação.
8º passo: Periodicamente, ao entregar o óleo de cozinha coletado para o operador
logístico, deve ser lançado no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os
seguintes dados: a data inicial da coleta, a data final em que foi entregue o material
coletado, a quantidade coletada (litros) e anexar no campo comprovante uma foto
da remessa entregue etiquetada como o nome do operador logístico receptor, para
posterior emissão de relatórios analíticos e análise de impactos.

Após a última entrega do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as entregas
realizadas, conforme demonstrado abaixo:

Controle de Coleta de Óleo de Cozinha

Organização Fornecedora dos Resíduos

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Operador Logístico dos Resíduos Coletados

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Destino dado aos resíduos coletados:

Consolidado de Entregas do Ano ____

Data Quantidade (litros) Foto da remessa

1 dd/mm/aaaa 10 litros

2 dd/mm/aaaa 5 litros

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico (Organização Parceira): ______________________________

Assinatura do Responsável Técnico  (Operador Logístico): ________________________________



Esse consolidado deve ser assinado pelo responsável técnico da organização parceira
fornecedora dos resíduos e enviado para o responsável técnico do operador logístico,
que deve validar as remessas recebidas, assinando o documento. Este consolidado
deve constar no Relatório Comprovante de Execução da ação de implantação.

Atenção: ações de implantação da coleta de resíduos de óleo de cozinha apenas
serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins de certificação,
se for apresentado o consolidado de entregas do ano vigente, incluindo fotos das
remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos, conforme
requisitado no modelo de relatório comprovante da ação de implantação. Além
disso, vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores, de acordo com o
consolidado de entregas, possibilita ainda o crédito de pontuação extra,
somando a pontuação da ação de implantação e a pontuação da ação gerencial
(lançamento de indicadores).

9º passo: Fotografar o processo de coleta e destinação do óleo usado para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

10º passo: Cadastrar-se no Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de
Resíduos – MTR e preencher os formulários disponíveis.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar quais são os itens a serem observados para uma manutenção de
forma periódica, como:

● Os coletores atuais são suficientes, de forma a contemplar a demanda?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos

adequadamente, registrando na planilha de controle a data e o volume coletado,
fotografando a remessa e preenchendo as demais informações necessárias, a
cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA?

● O destinatário continua destinando adequadamente os resíduos?
● A geração desse resíduo requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o

aumento da frequência de destinação?
● A forma de dimensionamento desse resíduo é efetiva ou há necessidade de

aperfeiçoamento?
● Os colaboradores, de forma geral, estão colocando no coletor específico apenas

óleo utilizado, de forma adequada?
● Está sendo coletada uma quantidade que justifica o processo para o

destinatário? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral, aderiram
à iniciativa.



● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?

● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?

3º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

4º passo: De posse dos dados de geração e de destinação de resíduos, analisar os
dados ‘antes’ e ‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito
produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’ por meio da análise dos dados de
geração e destinação dos resíduos de óleo, validar (ou não) a ação, para comprovação
do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a efetividade de
futuras ações para ‘implementar a coleta de miudezas’, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para ‘implementar a coleta de óleo de cozinha usado’, nos espaços de
outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este
guia.

2º passo: Criar POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) específicos que contenha
orientações sobre os procedimentos para a operação da coleta de óleo de cozinha
usado. Poderão ser 2 POPs: um destinado aos operadores da coleta do óleo e outro
aos colaboradores de um modo geral, enquanto usuários do sistema.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

4º passo: Cadastrar a ação e seu relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.



5.5.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, Associação, Cooperativa ou
Catador(a) Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o
resíduo recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou
ou apoiou a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal que ilustre publicamente a ação realizada e o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Coleta de óleo de cozinha (Implantação)

1. Quantos coletores foram comprados e qual o volume de cada um deles?
2. Anexe abaixo fotos dos coletores
3. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos coletores
4. Anexe abaixo notas fiscais de serviço de contratação/impressão de peças gráficas para

adesivação dos coletores (se for o caso)
5. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da implantação dos

coletores de óleo de cozinha
6. Foi necessário realizar um ‘Chamamento Público’ para firmar parceria, definindo

cronograma de revezamento entre os interessados que se habilitaram? Comente e
anexe abaixo o cronograma (se for o caso).

7. Qual(is) operador(es) logístico(s) recebem o óleo de cozinha e como é realizada a
entrega  para cada um deles?

8. Para cada operador logístico, anexe abaixo o consolidado de todas as entregas dos
resíduos de óleo de cozinha no ano vigente, devidamente preenchido, incluindo fotos
das remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos.

9. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
10. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos

colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?

5.5.5. Ação processual para manutenção da “Coleta de óleo de cozinha”
A manutenção na ação da coleta de óleo de cozinha é de suma importância; pois, pode
ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade dos colaboradores envolvidos
e é necessário que sejam seguidos os procedimentos determinados para monitorar a
geração e a destinação dos resíduos de óleo, assim como para manter os
colaboradores engajados na disposição de trazer os resíduos de óleo de cozinha
gerados em casa. A manutenção deve acontecer regularmente para controle de
qualidade da ação e pode ser de 2 naturezas:



● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada uma
irregularidade, então serve para a correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que
ocorram problemas de desempenho da ação, antes que eles aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do óleo de cozinha coletado, desde a última
inspeção (caso ainda não houve inspeção, desde a data em que foi implantada a
coleta) até a data atual, analisando a regularidade e a estabilidade do quantitativo
coletado, pois caso haja discrepâncias, pode ser um sinal para realizar uma
manutenção na ação.

Utilizar esses dados para obter indicadores que norteiam com relação ao sucesso ou
não da ação. Esse passo é imprescindível para determinar se outras ações estruturais,
gerenciais ou educativas deverão ser adotadas para manter os resultados desejáveis
da implementação da coleta de óleo de cozinha.

2º passo: Fazer conferência periódica das peças gráficas educativas que foram
distribuídas com finalidade de informar e sensibilizar os colaboradores, verificando seu
estado e analisando a necessidade de troca dessas.

3º passo: Sempre que houver a admissão de novos colaboradores na organização,
instruir sobre os corretos procedimentos a serem adotados por meio do Procedimento
Operacional Padrão (POP) criado na fase de implantação da ação.

4º passo: Reavaliar constantemente a possibilidade de melhorias nos processos, seja
trocando coletores por outros mais adequados, ou substituindo adesivos de
identificação, ou alterando procedimentos de coleta e encaminhamento do óleo
coletado ao processo de reciclagem interno e/ou ao abrigo, com a finalidade de
alcançar melhores resultados.

5º passo: Realizar todas as atividades inerentes da operação da coleta de resíduos de
óleo de cozinha usado, atualizando os POPs orientativos, se necessário. Seguem
alguns passos que podem ser úteis ao processo local:

● Fixar frequência para os colaboradores responsáveis pela coleta do resíduo de
óleo passarem pelos pontos de acumulação, para verificarem a necessidade de
coleta;

● Transportar os resíduos de óleo para o abrigo de resíduos no interior da
organização, ou outro ponto definido como ponto de transbordo, que tenha por
finalidade o armazenamento até o momento de levar ao sistema interno de
reciclagem do óleo de cozinha ou à coleta pelo serviço de coleta externa da
empresa selecionada;

● Controlar a regularidade da quantificação do óleo recolhido e anotação na(s)
planilha(s) de controle;



● Dispensar o óleo recolhido para o serviço externo de coleta, transportando-os do
abrigo até o ponto indicado, para a coleta da empresa, se for o caso, ou permitir
o acesso desta ao abrigo ou ponto de acumulação;

● Dar instruções ao porteiro, à equipe responsável pela limpeza, quanto aos dias e
horários pré-determinados para as coletas externas. Nesta etapa, é importante
que todos os atores responsáveis pela operação do sistema estejam muito bem
sincronizados, sendo obrigação da organização criar sistema logístico que esteja
em consonância com o cronograma de coleta externo;

● Disponibilizar adequadamente e de forma visível os recipientes de
armazenamento do óleo. Esse passo é de extrema importância pois facilita o
serviço da coleta externa;

● Higienizar periodicamente os recipientes de armazenamento de óleo, bem como
as instalações do abrigo de resíduos. O intervalo de limpeza deve seguir
orientações da legislação vigente de forma a preservar a saúde e segurança da
equipe de limpeza com o uso de luvas, máscaras e equipamentos adequados às
peculiaridades de cada organização;

● Realizar treinamentos periódicos para as equipes responsáveis pela operação
da coleta e operação do sistema de reciclagem de óleo, seja para fins de
atualização de conhecimentos ou para orientação de novos colaboradores;

● Checar constantemente as condições dos equipamentos de proteção individual
dos colaboradores, procedendo à substituição quando necessário.

6º passo: Realizar uma inspeção, conferindo os seguintes itens:

● Os coletores atuais são suficientes, de forma a contemplar a demanda?
● Os locais de distribuição dos coletores estão adequados ou é necessária

redistribuição para pontos mais estratégicos?
● A equipe responsável pela coleta interna está realizando os procedimentos

adequadamente, registrando na planilha de controle a data e o quantitativo
coletado, fotografando a remessa e preenchendo as demais informações
necessárias, a cada destinação?

● Esses dados estão sendo lançados no Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO - SIGA?

● O operador logístico continua destinando adequadamente os resíduos?
● A geração desse resíduo requer a ampliação do abrigo de resíduos ou o

aumento da frequência de destinação?
● A forma de pesagem ou dimensionamento desse resíduo é efetiva ou há

necessidade de aperfeiçoamento?
● Os colaboradores, de forma geral, estão colocando no coletor específico apenas

óleo de cozinha usado, de forma adequada?
● Está sendo coletada uma quantidade que justifica o processo para o

destinatário? Esse é um indicador se os colaboradores, de forma geral, aderiram
à iniciativa.

● É recomendável o aumento da divulgação da ação para sensibilização dos
colaboradores em relação a essa questão?

● É recomendável a realização de ações educativas específicas para
sensibilização dos colaboradores em relação a essa questão? Quando
realizada, essa ação pode ser cadastrada como uma ação educativa para
creditar mais pontos para a organização.

● Estão sendo atendidos os requisitos de declaração da geração de resíduos no
âmbito do Sistema do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)?



7º passo: Periodicamente, ao entregar o material coletado para o operador logístico,
deve ser lançado no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes
dados: a data inicial da coleta, a data final em que foi entregue o material coletado, a
quantidade coletada (litros) e anexar no campo comprovante uma foto da remessa
entregue etiquetada como o nome do operador logístico receptor, para posterior
emissão de relatórios analíticos e análise de impactos.

Após a última entrega do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as entregas
realizadas, conforme demonstrado abaixo:

Controle de Coleta de Óleo de Cozinha

Organização Fornecedora dos Resíduos

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Operador Logístico dos Resíduos Coletados

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Destino dado aos resíduos coletados:

Consolidado de Entregas do Ano ____

Data Quantidade (unidades, peso ou volume) Foto da remessa

1 dd/mm/aaaa 10 litros

2 dd/mm/aaaa 5 litros

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico (Organização Parceira): ______________________________

Assinatura do Responsável Técnico  (Operador Logístico): ________________________________

Esse consolidado deve ser assinado pelo responsável técnico da organização parceira
fornecedora dos resíduos e enviado para o responsável técnico do operador logístico,
que deve validar as remessas recebidas, assinando o documento. Este consolidado
deve constar no Relatório Comprovante de Execução da ação processual.

Atenção: ações processuais de manutenção da coleta de óleo de cozinha apenas
serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins de certificação,
se for apresentado o consolidado de entregas do ano vigente, incluindo fotos das
remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos, conforme
requisitado no modelo de relatório comprovante da ação processual. Além disso,



vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores, de acordo com o
consolidado de entregas, possibilita ainda o crédito de pontuação extra,
somando a pontuação da ação processual e a pontuação da ação gerencial
(lançamento de indicadores).

8º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

9º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.5.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação, classificada como
implantação, para coleta de óleo de cozinha. Assim, será necessário preencher: a
Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o
processo de manutenção, uma breve descrição, Associação, Cooperativa ou
Catador(a) Individual (operador logístico que recebe e destina adequadamente o
resíduo recolhido), o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou
ou apoiou a implantação da ação), público (interno - se a coleta engloba apenas os
colaboradores ou externo - se a coleta engloba também pessoas externas à
organização), imagem principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o
Relatório Comprovante de Execução, produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Coleta de Óleo de Cozinha (Processual)

1. Quando foi  implantada a coleta de óleo de cozinha?
2. Quando foi realizada a última inspeção?
3. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
4. Houve alguma atualização sobre qual(is) operador(es) logístico(s) recebem os

resíduos de óleo de cozinha e sobre como é realizada a entrega  para cada um deles?
5. Para cada operador logístico, anexe abaixo o consolidado de todas as entregas dos

resíduos de óleo de cozinha no ano vigente, devidamente preenchido, incluindo fotos
das remessas entregues e assinatura dos responsáveis técnicos.

6. Foi observada regularidade e estabilidade na quantidade coletada de resíduos de óleo
de cozinha desde a implantação da coleta ou desde o último diagnóstico,
especialmente no último ano? Comente.

7. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
(se for o caso).

8. Foi realizada alguma ação educativa específica para aumentar a adesão dos
colaboradores a esta ação? Em que data essa ação ocorreu? Ela foi lançada no SIGA?
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5.6. Ação: “Produção de blocos de anotação com folhas usadas”

5.6.1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a coleta adequada, recolhimento e a triagem dos
papéis A4, com apenas uma das faces usadas, para serem utilizados na confecção de
blocos de anotação. Essa ação também favorece a economia de recursos naturais e
energia envolvidos na fabricação de papéis novos e diminui a geração de papéis
usados que seriam destinados para a reciclagem, sendo, portanto uma ação de
reaproveitamento de resíduos.

5.6.2. Conceito

A reutilização de papel usado, em apenas uma das faces, para criação de blocos de
anotação é uma ótima alternativa para organizações que prezam pela manutenção dos
recursos naturais e, ao mesmo tempo, têm interesse em diminuir gastos com a compra
de blocos de anotação.



Caixa recolhimento de papéis
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Créditos das imagens:Arquivo Programa AmbientAÇÃO

Contudo, cabe esclarecer que a existência de geração de papéis utilizados apenas em
uma das faces tende a diminuir quando se implementa a ação de configurações de
impressão, para frente e verso e, ainda, se for implementado um sistema de gestão
eletrônica de documentos, pode se tornar rara a ocorrência de papéis a serem
reaproveitados nesse sentido. Dessa forma, a comissão setorial deve avaliar se essa
ação faz sentido no âmbito de um dos cenários citados ou na concomitância dos dois,
observando a quantidade gerada semanalmente ou mensalmente de resíduos de
papéis utilizados apenas em uma das faces.

Na vigência dessas duas ações que inibem a geração de papéis e/ou caso seja
confirmado que a confecção de blocos de anotação realmente não se justifica em
grande escala, recomenda-se que sejam disponibilizadas caixas para recolhimento de
papéis usados em apenas um dos lados e que essas mesmas caixas funcionem como
repositórios dessas folhas avulsas, para que as pessoas possam fazer a retirada
livremente, para usar como rascunho, sem que seja realizada a produção de blocos.
Nessa situação, apesar de não existir uma ação no Catálogo para creditar pontos a
essa iniciativa, ressaltamos que trata-se de uma boa prática, que demanda
pouquíssimas intervenções, e tem grande impacto no aproveitamento desses resíduos
de papel.

De toda forma, independente da produção de blocos de anotação, é essencial que,
próximo a estas caixas de repositório coletoras de folhas avulsas, haja algum cartaz
informativo ou outro material de comunicação visual, esclarecendo o funcionamento do
processo. Este material de comunicação visual deve estar estrategicamente localizado
para proporcionar bastante visibilidade e deve ser atualizado ou redistribuído
visualmente com uma frequência pré-determinada para chamar a atenção dos
passantes, de tempos em tempos.

5.6.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento para produção de blocos de anotação com folhas usadas é uma
ação de reaproveitamento de resíduos de papel e deve ser pensada pela comissão
setorial no âmbito da linha de ação ‘Gestão de Resíduos’, visando reduzir a geração
desses resíduos. Contudo, esta ação também está diretamente relacionada à linha de
ação “Consumo Consciente”, pois, o uso dos blocos de anotação produzidos podem
reduzir também a demanda de compra de cadernos e blocos de anotação já realizados



pela organização. Portanto, deve-se considerar a realização de um diagnóstico da
demanda por blocos de anotação ou cadernos, identificando os setores/processos que
se interessariam pelo uso dos blocos de anotação que se pretende confeccionar com
essa ação.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, fazendo o levantamento, por determinado período,
da quantidade de folhas, com apenas uma das faces usadas, que são descartadas na
organização semanalmente ou mensalmente e se existe demanda constante dos
setores/processos da organização para utilizar os blocos de anotação que se pretende
confeccionar.

2º passo: Definir caixas ou recipientes que irão armazenar os papéis. Verifique se já
existe localmente a geração de algum resíduo na organização, como caixas de papelão
cortadas ou peças de acrílico, que possam servir como coletores desses papéis.

3º passo: Determinar um intervalo de coleta e um local de armazenamento para esses
papéis, de acordo com o uso e produção desse material na organização.

4º passo: Caso a produção dos blocos for feita na própria organização, designar os
responsáveis na organização pela triagem de papéis e para a produção dos blocos
(detalhando as etapas, se necessário). Essa etapa deve produzir uma tabela
semelhante à demonstrada abaixo.

Nome do
Responsável

E-mail Função Periodicidade

Ana ana@organizacao.com Recolhimento dos papéis Quinzenal

João joao@organizacao.com Impressão das capas Mensal

Luíza luiza@organizacao.com Confecção dos blocos Mensal

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

5º passo: Definir se o projeto será feito inicialmente em teste piloto ou se já será
implantado na organização inteira.

6º passo: Estabelecer a meta de produção de blocos, de acordo com o diagnóstico
realizado sobre a quantidade de folhas, com apenas uma das faces usadas, que são
descartadas mensalmente.

Recomendamos que os blocos sejam criados em tamanho A5 (metade de uma
folha de papel A4) e que cada bloco de anotação seja composto por 50 folhas



tamanho A5. Dessa forma, será possível padronizar indicadores de medição,
onde cada bloco utiliza 25 folhas de papel A4. Esses números permitirão
possíveis conversões de medidas para posterior emissão de relatórios analíticos
e análise de impactos.

7º passo: Verificar os materiais necessários para a confecção dos blocos e realizar
uma pesquisa de preços dos itens que serão necessários adquirir. A depender das
necessidades locais, pode ser necessário a compra de itens, como:

● Tesouras e grampos para a criação de blocos mais finos e em pequena
quantidade;

● Guilhotina de corte, encadernadora e espirais de encadernação para a criação
de blocos mais grossos e em maior quantidade;

Confira a capacidade máxima de folhas suportadas pelos modelos de grampeadores
analisados e o volume máximo de páginas suportadas pelas espirais de encadernação.
Para um grampeador profissional, geralmente as marcas recomendam o uso de, no
máximo, 100 páginas.

8º passo: Avaliar como serão impressas as capas dos blocos de anotação: através de
contratação de gráfica ou impressão local. Verifique se já existe localmente a geração
de algum resíduo na organização em papel com gramatura maior (mais grosso) que
possa servir para reaproveitamento através da impressão das capas e/ou das páginas
de fechamento dos blocos.

O Programa AmbientAÇÃO disponibiliza alguns modelos de peças gráficas para
impressão da capa dos blocos. Consulte o Acervo de peças gráficas, vídeos e
templates disponibilizados pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do
AmbientAÇÃO: http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

9º passo: Submeter o projeto para os tomadores de decisão na organização.

10º passo: A ação “Produção de blocos de anotação com folhas usadas” tem grande
potencial de impactar indicadores de pesagem/volume de recicláveis na modalidade
Resíduos. Portanto, recomendamos que a organização que executa esta ação, opte
também por medir, lançar e acompanhar os indicadores de resíduos recicláveis.

Organizações que já possuíam implantado um processo de reaproveitamento de folhas
usadas como blocos de anotação antes de implantar o Programa AmbientAÇÃO,
podem realizar um diagnóstico interno, para identificar se havia um controle do
quantitativo de blocos produzidos e a pesagem/volume dos resíduos recicláveis para
lançar esses dados, desde o ano anterior em que foi implantada a ação até o ano
vigente. Assim, é possível avaliar os impactos considerando toda a base histórica.

Se a organização tiver interesse em avaliar os impactos desta ação com maior
assertividade, deverá estar atenta também ao levantamento prévio do descarte de
folhas usadas em apenas uma face, para que a quantificação da geração ‘antes’ e
‘depois’ da implantação da ação possibilite uma análise mais precisa.

11º passo: A depender da atividade da organização a ação “Produção de blocos de
anotação com folhas usadas” também tem o potencial de impactar indicadores de
consumo na modalidade Materiais. Dessa forma, recomendamos que organizações

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


que executam essa ação, escolham, na modalidade Materiais, indicadores de
consumo de papel. Vale ressaltar que quando o lançamento desses indicadores é
iniciado antes da implantação da ação é possível avaliar os impactos gerados pela
ação.

Caso a organização lance indicadores de consumo de papel ou tenha demanda
constante de compra de blocos de anotação ou cadernos para setores específicos, é
importante atentar-se para medir, lançar e acompanhar esses indicadores.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Sendo o projeto aprovado, disponibilizar, em locais de teste piloto,
recipientes para que sejam recolhidos os papéis com apenas uma face utilizada.
Recomenda-se que a disposição desses recipientes fique próxima às impressoras da
organização. A comissão gestora do AmbientAÇÃO disponibiliza, no acervo de
Comunicação, peças gráficas de divulgação dessa iniciativa. A comissão setorial deve
imprimir o material e afixá-lo, em local visível, próximo aos recipientes coletores.

É importante que essas peças gráficas contenham orientações sobre como funciona o
processo localmente e o que se espera do colaborador como parceiro da iniciativa, que
deve descartar apenas folhas com apenas uma das faces usadas e que não contenha
dados sensíveis de qualquer tipo ou dados de identificação pessoal de colaboradores
ou clientes.

Não se esqueça de fotografar os ambientes antes da instalação dos coletores e peças
gráficas para compor o relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Realizar um planejamento de divulgação da iniciativa, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal no início da
implantação do processo, pois, tão importante quanto os procedimentos para
reaproveitamento de folhas e produção dos blocos, está a adesão dos colaboradores à
iniciativa.

3º passo: Designar um colaborador para a coleta, que deve, nos dias previamente
determinados, recolher os papéis e levá-los para o local de armazenamento
temporário.

4º passo: A manutenção e reposição das caixas de armazenamento de papel é de
responsabilidade do colaborador que fará o recolhimento. Havendo grande volume de
papéis gerados na organização, é aconselhável que seja comprado um carrinho para o
transporte. Caso a organização possua elevador de carga, poderá utilizá-lo para o
transporte dos papéis.

5º passo: Definir o local onde ficarão armazenados os blocos produzidos, se possível,
no mesmo local em que serão armazenados os papéis para confecção.



6º passo: Imprima as capas dos blocos de anotação, conforme planejado. Para
garantir uma maior durabilidade dos blocos produzidos, recomenda-se que sejam
separados também alguns papéis (kraft é uma boa opção), do mesmo tamanho da
capa, para serem o verso (página de fechamento) do bloco de anotações.
Recomendamos também que tanto as capas, quanto as páginas de fechamento, sejam
papel de maior gramatura (mais grossa) do que as páginas convencionais para maior
durabilidade do bloco de anotação.

7º passo: O papel recolhido passará por um processo de triagem, onde devem ser
retirados ou rasurados papéis com dados sensíveis de qualquer tipo ou dados de
identificação pessoal de colaboradores ou clientes.

8º passo: Após a triagem, caso a organização possua balança, ela pode indicar um
responsável por pesar a quantidade de papel coletada que será destinada para a
produção de blocos de anotação. Este responsável deve fotografar os papéis coletados
na balança, capturando na foto o peso aferido para constar no relatório comprovante de
indicadores. Este responsável deve ainda separar os papéis recolhidos para vincular à
remessa de blocos que serão produzidos a partir desses papéis. Assim, será possível
realizar o lançamento e monitoramento de indicadores, para posterior emissão de
relatórios analíticos e análise de impactos de forma mais assertiva.

9º passo: Iniciar o efetivo processo de confecção dos blocos com o quantitativo de
papel recolhido. Recomendamos que os blocos sejam criados em tamanho A5 (metade
de uma folha de papel A4). Para isso, corte as folhas ao meio e arquive todas com a
face limpa virada para cima.

10º passo: Agrupar 50 folhas cortadas em tamanho A5 e grampeá-las ou
encaderná-las junto a capa e a página de fechamento.

Não se esqueça de fotografar o processo de produção dos blocos para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

11º passo: Periodicamente, ao concluir a confecção de blocos, deve ser lançado no
Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes indicadores de
blocos de anotação: a data inicial da coleta daquela remessa, a data final em que os
papéis foram recolhidos, a quantidade de blocos de anotação produzidos a partir da
quantidade de papel coletado (kg) e anexar, no campo comprovante, um PDF que
deve conter:

● uma  foto da remessa de blocos produzidos;
● uma foto da balança constando o peso aferido dos papéis recolhidos que foram

usados para a produção dessa remessa de blocos.

Após a última produção do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as remessas
produzidas, conforme demonstrado abaixo:



Consolidado de Produção de Blocos de Anotação

Ano: ____

Data Quantidade de
Papel Coletado
(kg)

Quantidade de
Blocos Produzidos

Responsáveis Fotos das Remessas
Produzidas

dd/mm/aaaa _kg 15 blocos (50 folhas) Ana - Recolhimento
dos papéis
João- Impressão das
capas
Luíza- Confecção de
blocos

dd/mm/aaaa _kg 20 blocos (50 folhas) Ana - Recolhimento
dos papéis
João- Impressão das
capas
Luíza- Confecção de
blocos

dd/mm/aaaa _kg 10 blocos (50 folhas) Ana - Recolhimento
dos papéis
João- Impressão das
capas
Luíza- Confecção de
blocos

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura dos responsáveis técnicos pela produção:

________________________________

________________________________

________________________________

Para as organizações que optem por realizar a ação em parceria com uma
reprografia (contrato ou não), seguem algumas recomendações:

● Realizar três orçamentos em reprografias diferentes e determinar, em análise
interna, qual será contratada para confecção dos blocos.

● Definir uma data para recolhimento dos papéis pela confecção externa.
● Pesar os papéis coletados antes da entrega à reprografia e controlar quantos

blocos serão produzidos a partir daquele quantitativo para posterior lançamento
de indicadores.

● Entrar em consenso com a reprografia se o veículo utilizado para o transporte
dos materiais vai ser de responsabilidade da mesma ou do contratante.



● Recomenda-se que a logística do transporte do papel seja feita da seguinte
forma: toda vez em que for feita a recolha de papel deve-se aproveitar para
entregar à organização os blocos confeccionados com a remessa de papel
anterior.

● Solicite a reprografia a emissão de relatório anual de produção de blocos para
constar os quantitativos no relatório comprovante de execução da ação.

Atenção: ações de implantação de produção de blocos de anotação com folhas
usadas apenas serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora, para fins
de certificação, se for apresentado o consolidado de produção do ano vigente,
incluindo fotos das remessas produzidas e assinatura dos responsáveis
técnicos, conforme requisitado no modelo de relatório comprovante da ação de
implantação. Além disso, vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores,
de acordo com o consolidado de produção, possibilita ainda o crédito de
pontuação extra, somando a pontuação da ação de implantação e a pontuação da
ação gerencial (lançamento de indicadores).

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar alguns itens a serem observados para uma manutenção de forma
periódica:

● Qual a quantidade média de folhas, com apenas uma das faces usadas, que são
descartadas no coletor por mês atualmente? Houve aumento ou diminuição em
relação ao levantamento passado?

● Conferir se os papéis depositados nos coletores realmente têm somente um lado
utilizado, pois, se estiver ocorrendo muitas inconformidades, pode ser
necessário realizar um planejamento para ampliar a divulgação da ação,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as
melhores estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Quando
realizada de forma estruturada, essa ação pode ser cadastrada como
“Campanha visual” para creditar mais pontos para a organização;

● Ainda há demanda de setor(es)/processo(s) específico(s) da organização para
utilizar os blocos de anotação?

● Os colaboradores aderiram à utilização dos blocos de anotações
disponibilizados em reuniões e no cotidiano organizacional?

● Realizar a análise da qualidade dos blocos confeccionados e, se estiver abaixo
da qualidade esperada, realizar orientações ao colaborador incumbido da
atividade, caso a confecção seja na própria organização. Caso a organização
tenha contratado uma reprografia e a qualidade estiver baixa, analisar a
possibilidade de substituição por outra que ofereça o mesmo serviço.

● É necessário ajustar os responsáveis ou as funções para a triagem dos papéis e
produção dos blocos? Se sim, oriente os envolvidos e atualize o quadro de
planejamento designando os responsáveis e as funções.



● Analisar o período necessário para acúmulo de folhas para coleta e aumentar ou
diminuir a periodicidade de recolhimento no quadro de planejamento.

● Realizar a conferência do estado das caixas de coleta das folhas usadas e,
sendo constatado desgaste excessivo dessas, realizar a troca.

● Conferir se o quadro de acompanhamento da quantidade de blocos
confeccionados está sendo atualizado corretamente, realizando orientações
específicas aos responsáveis em caso de inconformidade.

3º passo: Verificar se as alterações propostas pela ação causaram impactos na
redução dos materiais a serem adquiridos e na geração de resíduos. Para essa
verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que possibilite a medição
dos indicadores de consumo de materiais e de geração/de destinação de resíduos, se
for o caso.

4º passo: Monitorar e mensurar os resultados da ação, reportando essas informações
para toda a equipe.

5º passo: De posse dos dados de consumo de materiais, analisar os dados ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações para “Reaproveitamento de Folhas Usadas como
rascunho”, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar esta
ação de produção de bloco de anotação com folhas usadas, nos espaços de
outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este
guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.



5.6.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
reprografia que produz os blocos de anotação), imagem principal que ilustre a ação
realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme
modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Produção de blocos de anotação com folhas usadas (Implantação)

1. Segundo levantamento realizado, qual a quantidade média de folhas, com apenas uma
das faces usadas, que são descartadas na organização por mês?

2. Qual a meta de produção de blocos para o ano vigente?
3. Segundo levantamento realizado, há demanda de setor(es)/processo(s) específico(s) da

organização para utilizar os blocos de anotação? Comente.
4. Anexe abaixo a tabela de planejamento preenchido designando os responsáveis pela

triagem de papéis e para a confecção dos blocos.

Nome do Responsável E-mail Função Periodicidade

5. Anexe abaixo as notas fiscais dos materiais adquiridos (tesouras, grampos, guilhotinas
de corte, encadernadoras, espirais de encadernação, etc) para a confecção interna dos
blocos (se for o caso).

6. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra
especializada para confecção dos blocos (se for o caso).

7. Anexe abaixo fotos dos ambientes da organização antes e depois da afixação de peças
gráficas e disposição dos coletores de papéis.

8. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação no
ano vigente.

9. Anexe abaixo fotos do processo de confecção de blocos de anotação no ano vigente.
10. Anexe abaixo o consolidado de blocos produzidos no ano vigente, devidamente

preenchido, incluindo fotos das remessas produzidas e assinatura dos responsáveis
técnicos.

11. Foi observada redução de geração de resíduos recicláveis após a implantação da ação?
Comente.

12. Foi observada redução do consumo de papel ou da compra de blocos de anotação ou
cadernos  após a implantação da ação? Comente.



5.6.5. Ação processual para manutenção da “Produção de blocos de anotação
com folhas usadas”

A manutenção na ação de produção de blocos de anotação com folhas usadas é de
suma importância; pois, pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou rotatividade
de colaboradores, prejudicando a coleta das folhas usadas ou mesmo a produção dos
blocos de anotação. A manutenção deve acontecer regularmente para controle de
qualidade da ação e pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatado um problema (não
é o ideal).

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que um
problema ocorra e impacte a eficácia da ação.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Caso a organização lance indicadores de pesagem ou dimensionamento de
volume de resíduos recicláveis, realizar um diagnóstico nos indicadores, desde a data
em que a ação foi implantada até a data atual, analisando se a ação causou impactos
nos indicadores;

Caso a organização lance indicadores de consumo de papel ou tenha demanda
constante de compra de blocos de anotação ou cadernos para setores específicos,
realizar um diagnóstico nesses indicadores, desde a data em que a ação foi implantada
até a data atual, analisando se a ação causou impactos nos indicadores;

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos, verificar a regularidade e a estabilidade dos
impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou aumente geração desses resíduos,
pode ser um sinal para realizar uma manutenção na ação.

3º passo: Realizar uma inspeção na ação, verificando:

● Verificar qual a quantidade média de folhas, com apenas uma das faces usadas,
que são descartadas no coletor por mês atualmente, analisando se houve
aumento ou diminuição em relação ao levantamento passado.

● Reajustar a meta estabelecida inicialmente de acordo com o quantitativo de
folhas, com apenas uma face usada, gerado na organização atualmente.

● Conferir se os papéis depositados nos coletores realmente têm somente um lado
utilizado, pois, se estiver ocorrendo muitas inconformidades por parte dos
colaboradores, pode ser necessário realizar um planejamento para ampliar a
divulgação da ação, verificando junto ao departamento de comunicação (quando
aplicável) as melhores estratégias de abordagem aos colaboradores da
organização. Quando realizada de forma estruturada, essa ação pode ser
cadastrada como “Campanha visual” para creditar mais pontos para a
organização;

● Ainda há demanda de setor(es)/processo(s) específico(s) da organização para
utilizar os blocos de anotação?



● Os colaboradores aderiram à utilização dos blocos de anotações em reuniões e
no cotidiano organizacional de forma geral?

● Realizar a análise da qualidade dos blocos confeccionados e, se estiver abaixo
da qualidade esperada, realizar orientações ao colaborador incumbido da
atividade, caso a confecção seja na própria organização. Caso a organização
tenha contratado uma reprografia e a qualidade estiver baixa, analisar a
possibilidade de substituição por outra que ofereça o mesmo serviço.

● É necessário ajustar os responsáveis ou as funções para a triagem dos papéis e
confecção dos blocos? Se sim, oriente os envolvidos e atualize a tabela de
planejamento designando os responsáveis e as funções, conforme modelo
demonstrado abaixo.

Nome do
Responsável

E-mail Função Periodicidade

Ana ana@organizacao.com Recolhimento dos papéis Quinzenal

João joao@organizacao.com Impressão das capas Mensal

Luíza luiza@organizacao.com Confecção dos blocos Mensal

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

● Analisar o período necessário para acúmulo de folhas para coleta e aumentar ou
diminuir a periodicidade de recolhimento no quadro de planejamento.

● Realizar a conferência do estado das caixas de coleta das folhas usadas e,
sendo constatado desgaste excessivo dessas, realizar a troca.

● Após a triagem cotidiana de papéis coletadas, caso a organização possua
balança, ela pode indicar um responsável por pesar a quantidade de papel
coletada que será destinada para a produção de blocos de anotação. Este
responsável deve fotografar os papéis coletados na balança, capturando na foto
o peso aferido para constar no relatório comprovante de indicadores. Este
responsável deve ainda separar os papéis recolhidos para vincular à remessa de
blocos que serão produzidos a partir desses papéis. Assim, será possível
realizar o lançamento e monitoramento de indicadores, para posterior emissão
de relatórios analíticos e análise de impactos de forma mais assertiva.

● Periodicamente, ao concluir a confecção de blocos, deve ser lançado no
Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA, os seguintes indicadores
de blocos de anotação: a data inicial da coleta daquela remessa, a data final
em que os papéis foram recolhidos, a quantidade de blocos de anotação
produzidos, a quantidade de papel coletado (kg) e anexar, no campo
comprovante, um PDF que deve conter:

○ uma  foto da remessa de blocos produzidos;
○ uma foto da balança constando o peso aferido dos papéis recolhidos que

foram usados para a produção dessa remessa de blocos.

Após a última produção do ano, a Comissão Setorial deve consolidar as
remessas produzidas, conforme demonstrado abaixo:



Consolidado de Blocos de Anotação

Ano: ____

Data Quantidade de
Papel Coletado
(kg)

Quantidade de
Blocos Produzidos

Responsáveis Fotos das Remessas
Produzidas

dd/mm/aaaa _kg 15 blocos (50 folhas) Ana - Recolhimento
dos papéis
João- Impressão das
capas
Luíza- Confecção de
blocos

dd/mm/aaaa _kg 20 blocos (50 folhas) Ana - Recolhimento
dos papéis
João- Impressão das
capas
Luíza- Confecção de
blocos

dd/mm/aaaa _kg 10 blocos (50 folhas) Ana - Recolhimento
dos papéis
João- Impressão das
capas
Luíza- Confecção de
blocos

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura dos responsáveis técnicos pela produção:

________________________________

________________________________

________________________________

Atenção: ações processual de manutenção da produção de blocos de anotação
com folhas usadas apenas serão aprovadas e pontuadas pela Comissão Gestora,
para fins de certificação, se for apresentado o consolidado de produção do ano
vigente, incluindo fotos das remessas produzidas e assinatura dos responsáveis
técnicos, conforme requisitado no modelo de relatório comprovante da ação
processual. Além disso, vale ressaltar que o correto lançamento de indicadores,
de acordo com o consolidado de produção, possibilita ainda o crédito de
pontuação extra, somando a pontuação da ação processual e a pontuação da
ação gerencial (lançamento de indicadores).



4º passo: Caso a produção de papel seja grande, adquirir um carrinho para facilitar o
transporte do material pelo colaborador responsável.

5º passo: No período inicial de execução da ação, analisar se o local de
armazenamento temporário para as folhas é adequado ou se seria necessário definir
outro local, a depender da quantidade de papéis que é gerada.

6º passo: Orientar os envolvidos a zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos
necessários à confecção, como furadores e tesouras, realizando a manutenção ou
pedido de troca dos mesmos quando a recuperação não for possível.

7º passo: Sendo percebido o sucesso nos processos de reutilização no setor
implantado, expandir a ação para outros setores da organização, caso o projeto seja
piloto.

8º passo: Caso a produção de blocos de anotação sejam produzidos em uma
quantidade maior do que a demanda interna dos colaboradores, avalie a possibilidade
de doação ou venda dos blocos.

9º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

10º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.6.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação “Produção de blocos de
anotação com folhas usadas” classificada como Implantação. Assim, será necessário
preencher: a Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que
ocorreu o processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja
alguma organização parceira que financiou ou apoiou a ação), imagem principal, que
ilustre o processo de manutenção realizado e, o Relatório Comprovante de
Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação:  Produção de blocos de anotação com folhas usadas (Processual)

1. Quando foi realizada a ação de implantação para reaproveitar folhas usadas como
blocos de anotação?

2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução de geração de resíduos recicláveis após a implantação da ação?

Comente.



4. Foi observada redução do consumo de papel ou da compra de blocos de anotação ou
cadernos  após a implantação da ação? Comente.

5. Qual a quantidade média de folhas, com apenas uma das faces usadas, que são
descartadas na organização por mês atualmente? Houve aumento ou diminuição em
relação ao levantamento passado? Comente.

6. Qual era a meta de confecção de blocos para o ano vigente?
7. Ainda há demanda de setor(es)/processo(s) específico(s) da organização para utilizar

os blocos de anotação? Comente.
8. Os colaboradores aderiram à utilização dos blocos de anotações em reuniões e no

cotidiano organizacional de forma geral?
9. Anexe abaixo a tabela atualizada de planejamento preenchido designando os

responsáveis pela triagem de papéis e para a confecção dos blocos

Nome do Responsável E-mail Função Periodicidade

10. Anexe abaixo as notas fiscais dos materiais adquiridos (tesouras, grampos, guilhotinas
de corte, encadernadoras, espirais de encadernação, etc) para a confecção interna dos
blocos (se for o caso).

11. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra
especializada para confecção dos blocos (se for o caso).

12. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação
no ano vigente.

13. Anexe abaixo fotos do processo de confecção de blocos de anotação no ano vigente.
14. Anexe abaixo o consolidado de blocos produzidos no ano vigente, devidamente

preenchido, incluindo fotos das remessas produzidas e assinatura dos responsáveis
técnicos.

5.6.7. Referências

WIKIHOW. Como reutilizar papel. 2020. Disponível em:
<https://pt.wikihow.com/Reutilizar-Papel>. Acesso em: 08 abr. 2020.



6. Ações Gerenciais

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Gerencial”, têm o objetivo de gerar indicadores de medição para o SIGA,
visando criar uma base de dados para análise da efetividade das ações realizadas. Na
modalidade “Resíduos”, a princípio, há quatro opções de indicadores gerados a partir
de: “Blitz de lixeiras”, “Diagnóstico comportamental”, “Pesagem de Resíduos” e
“Dimensionamento de Volume (Cubagem)”. Planos de ação com objetivos mais
específicos podem demandar indicadores personalizados, que devem ser previamente
planejados e acordados com a Comissão Gestora.

6.1. Indicadores de: “Blitz de lixeiras”

6.1.1. Objetivo

O objetivo deste indicador é registrar o número de lixeiras com descarte correto e
incorreto em períodos de intervalo em que os colaboradores da organização se
ausentam temporariamente da estação de trabalho. Assim, esta ação visa analisar os
impactos das ações do Programa na conscientização e na mudança de comportamento
dos colaboradores da organização, resultando na melhoria da segregação de resíduos
da organização.

Vale ressaltar que os indicadores produzidos na "Blitz de lixeiras” apenas serão
aprovados pela Comissão Gestora, para fins de certificação, se contemplarem,
pelo menos, 30% do total das lixeiras da organização.

6.1.2. Conceito

“Blitz de lixeiras", dentro do contexto da nova proposta do Programa
AmbientAÇÃO, é um processo de fiscalização realizado pela comissão setorial, pelo
menos, 4 vezes durante o processo anual de certificação. Este processo consiste em
mapear o número de lixeiras presentes na organização, realizar um cronograma de
fiscalizações, selecionar uma amostra de, pelo menos, 30% das lixeiras e, finalmente,
realizar a fiscalização, em períodos de intervalo onde os colaboradores da organização
se ausentam temporariamente da estação de trabalho, verificando se os resíduos
foram descartados de forma adequada ou inadequada.

Assim, o número total de lixeiras, o número de lixeiras da amostra, o
número total de lixeiras com segregação adequada e o número total de lixeiras
com segregação inadequada irão constituir indicadores, que poderão ser monitorados
ao longo do tempo. Desta forma, é possível comparar cenários, analisar os indicadores,
identificar padrões de comportamento e averiguar se as ações educativas
desenvolvidas tiveram algum efeito na base cultural e comportamental dos envolvidos.



O Indicador “Blitz de lixeiras” deve ser cogitado pela comissão setorial que:
● Possui algum tipo de limitação para medir indicadores tradicionais. Por exemplo:

uma comissão que tenha dificuldade de medir a geração de resíduos da
organização de forma individualizada devido ao compartilhamento da edificação
com outras organizações. Neste caso, recomenda-se o enfoque em ações
gerenciais alternativas.

● Possui enfoque em ações educativas e necessita medir a efetividade de
segregação de setores ou departamentos específicos. A “Blitz de lixeiras” pode
auxiliar no processo de identificação dos setores/departamentos que precisam
de mais intervenção educativa;

● Visa alterar algum comportamento ou cultura organizacional em prol de ações
socioambientais específicas não catalogadas. Exemplo: organização onde
muitos colaboradores descartam erroneamente orgânicos no coletor de papel,
contaminando os resíduos potencialmente recicláveis e pretende-se promover
uma melhoria no processo de segregação. Algumas organizações podem ter
cenários e objetivos muito específicos. Nesses casos, é possível solicitar à
Comissão Gestora o cadastro de até 10 indicadores, que podem ser produzidos
a partir de uma blitz personalizada, com objetivos vinculados a iniciativas não
catalogadas.

6.1.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases
do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo contempla: mapear o número de lixeiras presentes na organização, realizar
um cronograma de fiscalizações e selecionar uma amostra de, pelo menos, 30% do
total de lixeiras.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Mapear o número de lixeiras presentes na organização por setor, por andar
ou por outras subdivisões possíveis na edificação.

2º passo: A blitz educativa do Programa AmbientAÇÃO é constituída com uma
abordagem pedagógica de incentivo ao conhecimento emancipatório, dando
protagonismo e autonomia ao colaborador, tornando-o responsável pela construção do
próprio conhecimento, que o guiará a refletir sobre suas atitudes e seu comportamento.

Possivelmente, para aumentar o engajamento, podem ser necessárias algumas formas
de incentivo aos colaboradores e/ou setores que tiverem maior comprometimento e



atitude em relação a segregação de seus resíduos. Assim, deve-se planejar formas de
reconhecê-los de alguma forma, seja através da divulgação dos setores com maior
destaque em um quadro fixado na sala ou em um e-mail para toda a organização, seja
recebendo algum brinde ou outra forma de reconhecimento.

Neste passo, estruture o processo de gratificação e reconhecimento aos setores que
irão se destacar nas blitz, acordando com os dirigentes possibilidades de compra de
brindes e/ou outras formas de incentivo.

Para enriquecer ainda mais o processo, pode-se agregar uma abordagem de
gamificação, dividindo os setores da organização em “times”, que irão se unir e se
apoiar para receberem o título de setor/andar ou outra subdivisão pertinente com maior
engajamento e comprometimento com a segregação adequada de seus resíduos.
Visando sobressair o sistema colaborativo ao competitivo, o título ou premiação pode
ser ainda maior no caso de todas subdivisões da organização atingirem a meta
máxima, fazendo com que “times” concorrentes se apoiem rumo a um objetivo em
comum.

Neste caso, aproveite este passo do planejamento para estruturar o processo, dividindo
a organização em setores/andares ou outra subdivisão pertinente, bem como
estabelecendo metas e prêmios para cada uma das quatro fases da blitz.

3º passo: Realizar um cronograma de blitz, que deve ocorrer, pelo menos, 4 vezes
durante o processo anual de certificação.

4º passo: Realizar um planejamento de divulgação da proposta na organização,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores
estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio
de e-mails ou outro método de abordagem com uma frequência semanal ou quinzenal,
iniciando com pelo menos 2 semanas de antecedência ao início do período de blitz.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a importância da certificação para a
organização, a meta pactuada e a atitude esperada dos colaboradores (atenção ao
destinar os resíduos nos coletores corretos). Essas informações são vitais para
despertar o sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a se
enxergarem como parte do processo e entenderem a importância de sua participação
para o alcance das metas da organização. O comunicado pode informar que ocorrerá
blitz de fiscalização, contudo, não deve-se informar quando ocorrerá a blitz, pois,
poderia falsear os dados coletados.

5º passo: Selecionar uma amostra para execução da blitz. Vale ressaltar que, para fins
de certificação, a amostra deve contemplar, pelo menos, 30% do total de lixeiras da
organização. A amostra selecionada pode ou não ser a mesma durante todas as blitz
realizadas no processo de certificação, a depender dos objetivos da comissão setorial.

Caso a comissão setorial pretenda realizar um processo mais amplo, aprimorando a
segregação de resíduos de forma generalizada em toda a organização, a amostra deve
variar durante todas as blitz realizadas no processo de certificação.



Caso a comissão setorial pretenda acompanhar a evolução de um ou mais setores
específicos que possuem maior dificuldades em relação à segregação adequada de
resíduos, a amostra deve ser a mesma durante todas as blitz realizadas no processo
de certificação.

6º passo: Caso não tenha peças gráficas remanescentes da última “Blitz de lixeiras”, a
Comissão Setorial deve realizar um levantamento do material que precisará ser
impresso e realizar um orçamento em gráficas especializadas para impressão em papel
adesivo ou couchê 170g. Vale destacar que a impressão em papel adesivo dificulta o
processo de reutilização e reaproveitamento do material.

A Comissão Setorial deve prever a quantidade necessária de cartões sinalizadores
para cada lixeira e também para cada setor, calculando o valor total para a impressão e
compra desses e outros materiais necessários, como: papel adesivo, papel couchê, fita
dupla-face, etc.

Conforme demonstrado abaixo, o AmbientAÇÃO disponibiliza peças gráficas para
imprimir e criar cartões de congratulação e advertência para serem fixados em cada
lixeira. Recomenda-se a impressão dessas peças em tamanho menor.

Também são disponibilizadas peças gráficas para imprimir em tamanho maior e
sinalizar congratulação, atenção ou advertência ao setor/departamento fiscalizado.



Seguindo a lógica de reutilização e reaproveitamento de materiais promovidos pelo
Programa, todas as peças gráficas disponibilizadas para essa ação possuem uma
observação para o papel não ser descartado. Dessa forma, a Comissão Setorial pode
recolher os cartões após a blitz e reutilizá-los indefinidamente.

Conheça essas e outras peças gráficas, vídeos e templates no acervo disponibilizado
pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar os comunicados conforme planejamento de divulgação;

2º passo: Executar a blitz, conforme planejado. A comissão setorial deve passar no
setor/andar ou outra subdivisão definida em períodos de intervalo em que os

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


colaboradores da organização se ausentam da estação de trabalho, como no horário
de almoço ou após o término das atividades da organização, por exemplo. A comissão
setorial deve se planejar para passar nos setores antes que a equipe de limpeza colete
os resíduos das lixeiras distribuídas nos departamentos.

As lixeiras que estiverem com os resíduos inadequadamente segregados devem
receber um cartão de advertência e as que tiverem os resíduos adequadamente
segregados devem receber um cartão de congratulação.

A comissão setorial deve anotar a data e horário da blitz, o responsável técnico da
comissão setorial que executou a blitz, a cor da lixeira, o nome do setor que utiliza a
lixeira e o status do lixeira no momento da fiscalização (correto ou incorreto), bem
como tirar uma foto da bancada com as lixeiras fiscalizadas, que devem estar com os
cartões afixados em local visível.

Compile os resultados de cada blitz realizada em uma tabela ou planilha, conforme
modelo demonstrado abaixo:

Blitz de lixeiras

Organização:

Responsável: Telefone:

Data: Horário:

Cor da
Lixeira

Setor que utiliza a lixeira Lixeira
fiscalizada?
(faz parte da
amostra)

Status

001 Azul - Papel Setor A Não Não verificado

002 Verde -
Reciclados

Setor A Sim Correto

003 Cinza -
Rejeito

Setor A Sim Incorreto

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável pela Blitz:  _________________________________________

Atenção: não recomenda-se que a blitz tenha um caráter punitivista, gerando um clima
desconfortável de constrangimento ou coerção dos colaboradores que cometem erros
na segregação dos resíduos. Assim, quando as lixeiras forem individuais, sendo fácil a
identificação de qual colaborador cometeu o erro, recomenda-se que após o registro



fotográfico, sejam retirados os cartões de sinalização individual por lixeira e seja
mantido apenas o cartão de sinalização por setor em local visível. Se a Comissão
Setorial julgar necessária alguma abordagem direta aos colaboradores que cometeram
erro de segregação, recomenda-se o envio de um e-mail posteriormente a ação ou
uma conversa, que deve ser realizada de forma individual, discreta e com um caráter
respeitoso, humano e sempre com o fim de promover a aprendizagem e a reflexão.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação que gerou os indicadores,
conforme modelo padrão disponibilizado.

4º passo: Lançar os indicadores e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Consolidar os resultados da blitz e lançar os indicadores no SIGA;

3º passo: Verificar se houve baixa adesão na segregação adequada de resíduos e
vislumbrar aprimoramentos no processo para as próximas blitz.

4º passo: Divulgar os resultados alcançados na blitz;

5º passo: Em caso de estruturação de um processo competitivo entre setores/andares
ou outras subdivisões definidas, atualizar o “placar” de resultados;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras blitz, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores houve baixa adesão na segregação adequada de
resíduos, foque em aprimorar o processo de divulgação e reconhecimento dos
setores em destaque;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma ação para aumentar a adesão à
segregação adequada de resíduos, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras blitz;

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as blitz de
outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizar este
guia.



2º passo: Após a execução de todas as blitz previstas no cronograma do processo de
certificação, congratular e conceder a premiação prevista aos colaboradores/setores
que segregaram seus resíduos adequadamente em todas as blitz em que foram
fiscalizados.

Em caso de estruturação de um processo competitivo entre setores/andares ou outras
subdivisões definidas, consolidar e divulgar o “placar” final de resultados,
congratulando e concedendo a premiação prevista aos “times” ganhadores.

6.1.4. Relatório Comprovante
Para comprovar a execução desta ação, pegue a tabela ou planilha consolidada com
os resultados da blitz e extraia os indicadores abaixo:

1. Número total de lixeiras;
2. Número de lixeiras da amostra;
3. Número total de lixeiras com segregação adequada;
4. Número total de lixeiras com segregação inadequada;

A soma do número total de lixeiras com segregação adequada e do número total
de lixeiras com segregação inadequada deve ser igual ao número de lixeiras da
amostra.

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final que ocorreu a ação (para a ação “Blitz de lixeiras” ambas datas serão
iguais), os indicadores consolidados e anexar o Relatório Comprovante de
Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo.

Relatório Comprovante

Indicador: Blitz de lixeiras

1. Anexe abaixo print da tabela ou planilha consolidada com os resultados da blitz.
2. Anexe abaixo fotos das bancadas realizadas durante a blitz.
3. Foi estruturado/executado um processo de divulgação da proposta? Comente sobre o

processo e engajamento gerado. Foram enviados e-mails? Com que frequência? Se
possível, anexe prints desses e-mails.

4. Foi estruturado algum processo de premiação ou congratulação dos colaboradores
mais engajados? Comente sobre o processo e engajamento gerado.

5. Foi estruturado algum processo competitivo entre setores/andares ou outras
subdivisões da organização? Comente sobre o processo e engajamento gerado.

6. Foi necessária alguma ação para aumentar a adesão à segregação adequada de
resíduos? Se sim, comente.

7. Você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as blitz de outras
comissões setoriais? Se sim, comente.



6.2. Indicadores de: “Diagnóstico comportamental”

6.2.1. Objetivo
O objetivo deste indicador é registrar opiniões e atitudes dos colaboradores da
organização em relação às questões trabalhadas pelo AmbientAÇÃO no âmbito da
modalidade “Resíduos”, visando identificar padrões de comportamento e analisar os
impactos das ações do Programa na conscientização e na mudança de comportamento
dos aferidos.
Vale ressaltar que os indicadores produzidos no "Diagnóstico comportamental”
apenas serão aprovados pela Comissão Gestora, para fins de certificação, se
tiverem adesão de, pelo menos, 20% dos colaboradores da organização.

6.2.2. Conceito
“Diagnóstico comportamental", dentro do contexto da nova proposta do

Programa AmbientAÇÃO, é um questionário aplicado no início e no final do processo
de certificação aos colaboradores da organização. Esta proposta visa mapear um
cenário comportamental e cultural dos envolvidos antes e depois destes serem
apresentados aos preceitos e às ações do AmbientAÇÃO através da comissão setorial.

Assim, as perguntas do diagnóstico irão se transformar em indicadores, que
poderão ser monitorados ao longo do tempo. Desta forma, é possível comparar
cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de comportamento e averiguar se
as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na base cultural e comportamental dos
envolvidos. Caso deseje realizar um diagnóstico mais específico com objetivos
vinculados a iniciativas não catalogadas, é possível solicitar à Comissão Gestora o
cadastro de até 10 indicadores personalizados, que podem ser produzidos a partir de
um diagnóstico.

O Indicador “Diagnóstico comportamental” deve ser cogitado pela comissão
setorial que:

● Possui algum tipo de limitação para medir indicadores tradicionais. Por exemplo:
uma comissão que tenha dificuldade de medir a geração de resíduos da
organização de forma individualizada devido ao compartilhamento da edificação
com outras organizações. Neste caso, recomenda-se o enfoque em ações
gerenciais alternativas.

● Possui enfoque em ações educativas e necessita medir a efetividade dessas
ações;

● Visa alterar algum comportamento ou cultura organizacional em prol de ações
socioambientais específicas não catalogadas. Exemplo: organização onde
muitos colaboradores descartam erroneamente orgânicos no coletor de papel,
contaminando os resíduos potencialmente recicláveis e pretende-se promover
uma melhoria no processo de segregação;

6.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo contempla: um diagnóstico sobre a melhor forma de aplicação do formulário,
um estudo sobre como aumentar a adesão, abarcando um número expressivo de



colaboradores, e um planejamento de divulgação com apoio do departamento de
comunicação da organização parceira.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando junto ao departamento de comunicação
(quando aplicável) se os colaboradores têm facilidade de responder um questionário
digital. Recomenda-se o uso de ferramentas como o Google Forms para criação dos
questionários devido a praticidade em se exportar dados em excel e emitir relatórios de
análise que podem ser utilizados, inclusive, como comprovante do indicador no SIGA.

2º passo: Definir o período de realização do diagnóstico no qual o questionário ficará
disponível para acesso e resposta dos colaboradores. Recomenda-se pelo menos uma
ou duas semanas de duração do diagnóstico para garantir maior adesão.

3º passo: Realizar um planejamento de divulgação do diagnóstico, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 2 semanas de antecedência ao início do período de realização do diagnóstico.
Já durante o período de realização do diagnóstico, recomenda-se o envio de lembretes
a cada 2 dias até o último dia do período.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a meta de participantes esperada para
alcance da certificação, a importância desta ação para a organização e o tempo médio
necessário para preenchimento do questionário. Essas informações são vitais para
despertar o sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a se
enxergarem como parte do processo, entenderem a importância de sua participação
para o alcance das metas da organização e tomarem conhecimento do tempo
necessário que terão de dedicar para planejarem sua participação.

Possivelmente, para aumentar a adesão, serão necessárias algumas formas de
incentivo aos colaboradores. Seguem algumas sugestões que podem ser acordadas
com os dirigentes:

● Vincular a participação nos diagnósticos ao Plano de Gestão do Desempenho
Individual – PGDI;

● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem do diagnóstico;
● Sortear algum brinde aos que participarem do diagnóstico.

4º passo: Elaborar o formulário no Google Forms ou impresso. O formulário base da
modalidade “Resíduos” deve conter, no mínimo, o nome e o e-mail para identificação
do participante, além das seguintes perguntas apresentadas abaixo.



Resíduos

1. Você tem conhecimento sobre qual Associação, Cooperativa ou Catador(a) Individual
coleta os resíduos reciclados da organização onde trabalha?

a. Sim
b. Não

2. Você costuma verificar em qual coletor deve destinar o resíduo antes de descartá-lo,
pesquisando a respeito quando tem dúvidas?

a. Sim
b. Não

3. Na sua residência, você realiza a segregação de resíduos recicláveis dos rejeitos?
a. Não, descarto tudo junto.
b. Sim, separo os reciclados dos não recicláveis, mas não tenho conhecimento

da destinação final dos reciclados.
c. Sim, separo os reciclados dos não recicláveis e uma Associação, Cooperativa

ou Catador(a) Individual vem recolher os recicláveis
d. Sim, separo os reciclados dos não recicláveis e levo até um ponto de coleta

4. Sempre que possível, você costuma separar e destinar adequadamente resíduos
especiais, perigosos ou tóxicos, como: medicamentos, eletroeletrônicos, óleo de
cozinha, etc?

a. Sim
b. Não

5. Na sua residência, você realiza compostagem com os resíduos orgânicos?
a. Sim
b. Não

6. Este ano você participou de alguma ação educativa do AmbientAÇÃO com a temática
Resíduos?

a. Sim
b. Não

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar os comunicados conforme planejamento de divulgação;

2º passo: Disponibilizar os formulários em meio digital ou imprimi-los em caso de
aplicação do diagnóstico de forma física;

3º passo: Acompanhar as respostas realizadas durante o período de realização do
diagnóstico e, caso esteja ocorrendo pouca adesão, aumentar o número de lembretes
ou buscar outras formas de incentivar a participação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se houve adesão suficiente para garantir a aprovação da Comissão
Gestora aos indicadores produzidos pelo “Diagnóstico comportamental” ou se será
necessário estender o prazo de realização do diagnóstico.



Atenção: Para verificar, confira o número total de colaboradores da organização que
trabalha na edificação em questão (este número consta no cadastro do perfil da
organização no SIGA).

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros diagnósticos,
seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuros diagnósticos;

● Se nas etapas anteriores foi necessário estender o prazo de realização do
diagnóstico, foque em aprimorar o processo de divulgação;

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar os
diagnósticos de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para
atualizar este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação que gerou os indicadores,
conforme modelo padrão disponibilizado.

3º passo: Lançar no SIGA os indicadores e o relatório comprovante, conforme modelo
padrão disponibilizado, para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

6.2.4. Relatório Comprovante
Para comprovar a execução desta ação, exporte a planilha excel do Google Forms ou
compile os resultados do diagnóstico em uma tabela, conforme  demonstrado abaixo:

Nome do
Participan
te

E-mail Sabe
quem
coleta os
resíduos
no
trabalho?

Verifica em
qual coletor
deve
destinar o
resíduo?

Segrega os
resíduos
na
residência
?

Destina
adequadam
ente
resíduos
especiais,
tóxicos ou
perigosos?

Realiza
compostage
m na
residência?

Participou
de alguma
ação
educativa?

Ana ana@exem
plo.com

Sim Não Não,
descarto
tudo junto.

Não Sim Sim

João joao@exe
mplo.com

Não Sim Sim e levo
a um
ponto de
coleta

Sim Não Sim

Luíza luiza@exe
mplo.com

Não Sim Sim e levo
a um
ponto de
coleta

Sim Sim Sim



Total 1 2 2 2 3

Média

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Com este consolidado será possível obter os indicadores abaixo:

1. Total de participantes: nos dados de exemplo seria 3 respondentes.
2. Total de pessoas com conhecimento de qual organização de catadores

coleta os resíduos da organização: nos dados de exemplo seria 1.
3. Total de pessoas que verificam em qual coletor deve destinar o resíduo

antes de descartá-lo: nos dados de exemplo seria 2.
4. Total de pessoas que não que segregam os resíduos em sua residência:

nos dados de exemplo seria 1.
5. Total de pessoas que segregam os resíduos em sua residência sem saber

a destinação: nos dados de exemplo seria 0.
6. Total de pessoas que segregam os resíduos em sua residência e uma

Associação de Catadores recolhe: nos dados de exemplo seria 0.
7. Total de pessoas que segregam os resíduos em sua residência e levam até

um ponto de coleta: nos dados de exemplo seria 2.
8. Total de pessoas que destinam adequadamente os resíduos especiais,

tóxicos ou perigosos: nos dados de exemplo seria 2.
9. Total de pessoas que realizam compostagem: nos dados de exemplo seria 2.
10.Total de pessoas que participaram de ações educativas com a temática

Resíduos: nos dados de exemplo seria 3.

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final em que a pesquisa foi realizada, os indicadores consolidados e anexar o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo.

Relatório Comprovante

Indicador: Diagnóstico comportamental (Resíduos)

1. O diagnóstico atingiu a meta de 20% dos colaboradores da organização?
(  ) Sim (  ) Não

2. Anexe abaixo a planilha preenchida com o consolidado de respostas do diagnóstico.

3. Caso tenha realizado o diagnóstico através do Google Forms ou outra ferramenta de
questionários online, anexe prints do consolidado/gráficos gerados automaticamente
pela ferramenta que comprovam cada um dos indicadores lançados:

3.1. Total de participantes;
3.2. Total de pessoas com conhecimento de qual organização de catadores coleta os

resíduos da organização;



3.3. Total de pessoas que verificam em qual coletor deve destinar o resíduo antes de
descartá-lo;

3.4. Total de pessoas que não que segregam os resíduos em sua residência;
3.5. Total de pessoas que segregam os resíduos em sua residência sem saber a

destinação;
3.6. Total de pessoas que segregam os resíduos em sua residência e uma Associação

de Catadores recolhe
3.7. Total de pessoas que segregam os resíduos em sua residência e levam até um

ponto de coleta;
3.8. Total de pessoas que destinam adequadamente os resíduos especiais, tóxicos ou

perigosos;
3.9. Total de pessoas que realizam compostagem;

3.10. Total de pessoas que participaram de ações educativas com a temática Resíduos;

Caso tenha realizado o diagnóstico através de formulários impressos, anexe os formulários
digitalizados (dados como nome, e-mail e assinatura do participante devem estar visíveis).

6.3. Indicadores de: “Pesagem de Resíduos”

6.3.1. Objetivo
O objetivo deste indicador é medir e registrar a pesagem dos resíduos gerados na
organização, possibilitando acompanhar, ao longo do tempo, a geração per capita,
calculada através da divisão da pesagem mensal pelo número de colaboradores que
atuaram presencialmente na edificação, visando a redução da geração total de
resíduos, bem como o aumento do percentual destinado à reciclagem.

6.3.2. Conceito
“Indicadores de Pesagem de Resíduos", dentro do contexto da nova proposta do
Programa AmbientAÇÃO, é um indicador da pesagem dos resíduos recicláveis, não
recicláveis e orgânicos (quando for realizada a segregação e destinação adequada
também desses resíduos) gerados na organização e cuja unidade de medida se dá em
quilogramas (kg). Dessa forma, é possível comparar cenários, analisar os indicadores,
identificar padrões de comportamento e averiguar se as ações desenvolvidas tiveram
algum efeito na prática.
Os indicadores de pesagem de resíduos devem ser realizados pela comissão setorial
que atua em uma organização que possui coleta seletiva implantada e possui balança
para pesar os resíduos, conforme recomendado pelo Programa AmbientAÇÃO. Para
trabalhar com esses indicadores a comissão setorial também deve ter autonomia para
instituir processos com os colaboradores da equipe de limpeza e com as Associações,
Cooperativas ou Catadores Individuais que atenderem a organização.



Pesagem por Pessoal Próprio (COPASA) Pesagem por Catadores Parceiros (CA)

Crédito da Imagem: Arquivo Programa AmbientAÇÃO

Vale ressaltar que quando a organização lança no SIGA a pesagem de resíduos
destinados à reciclagem, é possível gerar automaticamente um cálculo de impactos
socioambientais decorrentes, através de um infográfico dinâmico, semelhante ao
demonstrado abaixo.

A funcionalidade “Calculadora de Impactos Socioambientais” permite o cálculo simples
através da digitação da quantidade em quilo (kg) de resíduos destinados à reciclagem.
Contudo, o efetivo lançamento e registro acumulado desses dados em dias, meses e
anos possibilita a geração de infográficos mais robustos e detalhados, que podem ser
utilizados na promoção das ações na organização parceira.



6.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo deve passar pelo alinhamento com a equipe de limpeza, com as
Associações, Cooperativas ou Catadores Individuais que atendem a organização e
com o setor de recursos humanos para garantir o acesso às informações sobre a
quantidade média de colaboradores que atuaram presencialmente na edificação
durante os meses em que ocorreu a medição de forma sistematizada. O planejamento
ainda deve prever a frequência e logística de lançamento.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando e mapeando o abrigo de resíduos ou
outro ambiente local onde são armazenados os resíduos gerados na organização antes
de serem coletados para destinação final, conferindo se já existe um processo de
pesagem ou controle, com qual frequência e quem são responsáveis.

2º passo: Definir, dentro da comissão setorial, um responsável pelo lançamento dos
indicadores no SIGA. Recomenda-se que haja uma pessoa específica para lançar esse
indicador, que deve ser acompanhado mensalmente e de forma bastante criteriosa,
pois, trata-se de um indicador que pode perder facilmente seu processo de controle
sem a devida supervisão. Contudo, todos os integrantes da comissão setorial devem
ter conhecimento do processo e assumir este papel na ausência do responsável.

3º passo: Planejar uma capacitação básica para a equipe de limpeza, que deve conter,
no mínimo: informações básicas sobre a coleta seletiva, informações sobre as
Associações, Cooperativas ou Catadores Individuais que atendem a organização e
orientações operacionais sobre como pesar os resíduos antes de dispô-los no abrigo
de resíduos e sobre como será o processo de anotação da pesagem. Consulte a
Comissão Gestora sobre materiais disponíveis para capacitação da equipe de limpeza.

É indicado que o processo de anotação seja organizado de forma que possibilite a
diferenciação entre a pesagem de resíduos recicláveis, não recicláveis e orgânicos
(quando for realizada a segregação e destinação adequada também desses resíduos),
podendo ser individualizado em duas ou três planilhas diferentes, a depender das
pessoas que estarão responsáveis pelo seu preenchimento, que podem ser:

● Apenas os colaboradores de conservação e limpeza, que podem fazer o controle
e preenchimento da planilha de resíduos recicláveis, não recicláveis e orgânicos;



● As organizações de catadores podem fazer o preenchimento do quantitativo de
recicláveis e os colaboradores de conservação e limpeza podem fazer o
preenchimento do quantitativo dos resíduos não recicláveis que serão
destinados à coleta convencional para o aterro e dos orgânicos (quando for
realizada a segregação e destinação adequada também desses resíduos).
Neste caso, além da capacitação básica para a equipe de limpeza, é necessário
prever um processo de orientação básica à organização de catadores.

Sempre que forem realizadas ações educativas na modalidade “Resíduos”, inclusive as
ações de capacitação da equipe de limpeza, recomenda-se abordar, além dos aspectos
ambientais, os aspectos sociais da iniciativa. Dessa forma, procure conhecer mais
proximamente as Associações, Cooperativas ou Catadores Individuais que atendem a
organização, pergunte quantas famílias são beneficiadas, quais as facilidades e
dificuldades enfrentadas. Se possível, solicite ou registre fotos e vídeos das pessoas
envolvidas, do galpão de materiais recicláveis e dos processos de trabalho. Essas
informações são vitais para despertar a conscientização e o engajamento dos
colaboradores, auxiliando-os a se enxergarem como parte do processo e a entenderem
a importância de segregar adequadamente os resíduos, tanto para o meio ambiente,
quanto para as pessoas.

4º passo: Entrar em contato com o setor que coordena a equipe de limpeza e planejar
a agenda de capacitações anual com a equipe de limpeza. A Comissão Setorial deve
manter um controle de quais colaboradores já realizaram a capacitação e quais ainda
não realizaram e devem entrar na fila da próxima agendada.

5º passo: Solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua
ausência, para verificar a planilha impressa, fixada em local visível do abrigo de
resíduos. Este responsável deverá verificar, com uma frequência pré-estabelecida, as
anotações das pesagens e respectivas assinaturas, cobrar dos colaboradores que
cometerem algum erro ou esquecimento e encaminhar, no final do mês, a planilha à
comissão setorial. Esta planilha deve conter, no mínimo, a data, a hora, o peso dos
resíduos recicláveis, o peso dos resíduos não recicláveis, o peso dos orgânicos
(quando for realizada a segregação e destinação adequada também desses resíduos),
bem como o nome e assinatura do responsável pela pesagem. Esta planilha mensal
também deve ter a assinatura de conferência do responsável técnico ou suplente,
conforme modelo apresentado abaixo:



Controle Mensal de Pesagem de Resíduos
Mês: ________ Ano:______

Organização

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Suplente: E-mail:

Data Hora Recicláveis
(kg)

Não Recicláveis
(kg)

Orgânicos
(kg)

Responsável Assinatura

1 dd/mm/aaaa hh:mm _kg _kg _kg Ana ________

2 dd/mm/aaaa hh:mm _kg _kg _kg João ________

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________

Assinatura do Suplente: ________________________________

Caso já exista um processo de pesagem de resíduos com uma frequência pré-definida,
recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando criar
processos isolados. Assim, a planilha pode ser produzida a partir de tabelas, sistemas
de controle e outros recursos já utilizados. De toda forma, a comissão setorial deve se
inteirar de como será feito o registro e controle da pesagem, pois, posteriormente, irá
consolidar os dados recebidos.

O lançamento no SIGA deve ser realizado na frequência e no prazo acordados no
Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não ser aprovados pela
Comissão Gestora. Vale ressaltar que a frequência mínima para alcance da estrela
“Resíduos”, com o indicador “Pesagem de Resíduos” é mensal.

6º passo: Entrar em contato com o setor de recursos humanos da organização e
solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de colaboradores ativos. Este responsável deverá
consolidar mensalmente uma tabela/planilha com o controle de frequência dos
colaboradores e encaminhá-la à comissão setorial. Esta tabela/planilha deve conter, no
mínimo, o nome do colaborador, alguma identificação única (e-mail, telefone ou outro
dado), bem como informar os dias efetivos que o colaborador trabalhou
presencialmente na edificação, no mês corrente, desconsiderando os que se
ausentaram por qualquer tipo de afastamento, viagem de negócios ou teletrabalho. O
documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de
recursos humanos.



Recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando
criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode ser produzida a partir de
planilhas, sistemas de ponto e outros recursos já utilizados pelo setor de recursos
humanos.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar as capacitações planejadas com a equipe de limpeza e com a
organização de catadores, caso esta fique responsável por pesar os resíduos
recicláveis.

2º passo: Mensalmente, alinhar com o setor de recursos humanos o envio da
tabela/planilha com o controle de frequência dos colaboradores. Conferir os dados e
solicitar atualização em caso de alguma inconformidade.

3º passo: Mensalmente, alinhar com o setor responsável o envio da planilha com o
controle de pesagens de resíduos. Conferir os dados e solicitar atualização em caso de
alguma inconformidade.

4º passo: Mensalmente, consolidar os dados informados na planilha de pesagem de
resíduos, calculando o peso total de resíduos recicláveis e não recicláveis.

5º passo: Mensalmente, lançar no SIGA os indicadores, bem como o relatório
comprovante desses dados, conforme modelo padrão disponibilizado.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se os procedimentos de lançamento foram realizados conforme os
prazos acordados no Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não
ser aprovados pela Comissão Gestora.

3º passo: Acompanhar as variações de pesagem de resíduos. Caso ocorra variações
significativas, verificar a regularidade e a estabilidade dessas variações, pois, pode ser
um sinal para realizar uma manutenção ou aprimoramento no processo de controle de
pesagens ou no processo de controle de frequência de colaboradores. Neste caso,
acione o setor responsável.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros lançamentos,
seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;



● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma resistência dos setores
envolvidos ou se os dados enviados foram pouco acurados/funcionais, adapte
os processos e documentos visando atender as necessidades locais, com
formas de registro mais integradas aos processos já vigentes.

● Caso seja notado o esquecimento frequente de medição ou lançamento nos
prazos acordados, é necessário rever este processo e torná-lo mais efetivo e
mais integrado aos processos já realizados pelos responsáveis por essas
atuações.

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar o processo
de controle, gestão e lançamento de indicadores de pesagem de resíduos de
outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizar este
guia.

6.3.4. Relatório Comprovante
Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final de medição, o peso total dos resíduos recicláveis, o peso total dos
resíduos não recicláveis, o peso total dos orgânicos (quando for realizada a
segregação e destinação adequada também desses resíduos) e a quantidade de
colaboradores ativos, bem como anexar o Relatório Comprovante de Execução.

Para saber a quantidade de colaboradores ativos, compile os dados informados na
tabela/planilha enviada pelo setor de recursos humanos, calculando o total de
colaboradores ativos, conforme demonstrado no exemplo abaixo.

Exemplo: Para saber a Quantidade de colaboradores ativos:
1. Multiplique o número total de colaboradores pelo total de dias marcados com

frequência ativa.
2. Multiplique o número total de colaboradores pela frequência total (número de

dias úteis).
3. Divida o número encontrado no item 1 pelo número encontrado no item 2.

Quantidade de colaboradores ativos: 4,27



Para saber o peso total dos resíduos recicláveis, peso total dos resíduos não
recicláveis e peso total dos orgânicos, compile os dados informados na planilha de
pesagens de resíduos do mês correspondente.

Esses indicadores devem ser lançados no SIGA junto ao relatório comprovante,
conforme modelo apresentado abaixo:

Relatório Comprovante

Indicadores de Pesagem dos Resíduos

1. Anexe abaixo a planilha/tabela enviada pelo setor de recursos humanos. O documento
deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de recursos
humanos.

2. Anexe abaixo a planilha/tabela de colaboradores ativos já consolidada pela comissão
setorial.

3. Anexe abaixo a planilha com a pesagem de resíduos assinada por cada colaborador
que realizou cada pesagem e assinada pelo responsável do setor que realizou as
verificações periódicas.

6.4. Indicadores de: “Dimensionamento de Volume (Cubagem)”

6.4.1. Objetivo
O objetivo deste indicador é medir e registrar o dimensionamento de volume dos
resíduos gerados na organização, possibilitando acompanhar, ao longo do tempo, a
geração per capita, calculada através da divisão do volume médio pelo número de
colaboradores que atuaram presencialmente na edificação, visando a redução da
geração total de resíduos, bem como o aumento do percentual destinado à reciclagem.

6.4.2. Conceito
“Indicadores de Dimensionamento de Volume (Cubagem)", dentro do contexto da nova
proposta do Programa AmbientAÇÃO, é um indicador que dimensiona o volume dos
resíduos recicláveis, não recicláveis e orgânicos (quando for realizada a segregação e
destinação adequada também desses resíduos) gerados na organização e cuja
unidade de medida se dá em metros cúbicos (m³). Dessa forma, é possível comparar
cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de comportamento e averiguar se
as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na prática.
Os indicadores de dimensionamento de volume (cubagem) de resíduos devem ser
realizados pela comissão setorial que atua em uma organização que possui coleta
seletiva implantada, mas não possui balança para pesar os resíduos, necessitando de



uma outra forma para controlar a quantidade de resíduos gerada, conforme
recomendado pelo Programa AmbientAÇÃO. Para trabalhar com esses indicadores a
comissão setorial também deve ter autonomia para instituir processos com os
colaboradores da equipe de limpeza e com as Associações, Cooperativas ou
Catadores Individuais que atenderem a organização.

6.4.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases
do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo deve passar pelo alinhamento com a equipe de limpeza, com as
Associações, Cooperativas ou Catadores Individuais que atendem a organização e
com o setor de recursos humanos para garantir o acesso às informações sobre a
quantidade média de colaboradores que atuaram presencialmente na edificação
durante os meses em que ocorreu a medição de forma sistematizada. O planejamento
ainda deve prever a frequência e logística de lançamento.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando e mapeando o abrigo de resíduos ou
outro ambiente local onde são armazenados os resíduos gerados na organização antes
de serem coletados para destinação final, conferindo se já existe um processo de
dimensionamento de volume ou controle, com qual frequência e quem são
responsáveis.

2º passo: Definir, dentro da comissão setorial, um responsável pelo lançamento dos
indicadores no SIGA. Recomenda-se que haja uma pessoa específica para lançar esse
indicador, que deve ser acompanhado mensalmente e de forma bastante criteriosa,
pois, trata-se de um indicador que pode perder facilmente seu processo de controle
sem a devida supervisão. Contudo, todos os integrantes da comissão setorial devem
ter conhecimento do processo e assumir este papel na ausência do responsável.

3º passo: Planejar uma capacitação básica para a equipe de limpeza, que deve conter,
no mínimo: informações básicas sobre a coleta seletiva, informações sobre as
Associações, Cooperativas ou Catadores Individuais que atendem a organização e
orientações operacionais sobre como dimensionar o volume dos resíduos antes de
dispô-los no abrigo de resíduos e sobre como será o processo de anotação do volume



calculado. Consulte a Comissão Gestora sobre materiais disponíveis para capacitação
da equipe de limpeza.

As organizações que não possuem balança ou são impelidas a terem seus indicadores
de resíduos medidos por volume, devido a imposições do prestador de serviço de
coleta/transporte, devem adotar os seguintes procedimentos, para estimativa
volumétrica de resíduos:

● Levantar quais são as capacidades volumétricas dos contenedores do abrigo
final de resíduos. Isso pode ser feito lendo-se as capacidades diretamente nas
inscrições constantes das placas dos fabricantes ou medindo-se as dimensões
dos contenedores (largura x comprimento x altura).

● Ajustar os sacos de resíduos dentro desses contenedores, de modo a obter-se
medidas rasas, ou seja, acomodar os sacos de modo a não ter uma carga
coroada ou com altura inferior à altura do contenedor. Se uma das cargas não
preencher completamente o contenedor, estimar a altura realmente preenchida e
multiplicar pela área da base do contenedor (largura x comprimento médios),
somando-se o resultado aos valores apurados para os contenedores
completamente cheios. Apurar a quantidade de contenedores cheios para cada
tipo de volume, depois somá-los para obter o total.

● A organizações que não possuem contenedores no abrigo final deverão
organizar os sacos armazenados, conformando-os em montes que
aparentem-se a figuras geométricas conhecidas (tais como o trapézio), para que
seja possível medir as dimensões da face média (base maior, base menor e
altura), para encontrar a área da face média e depois multiplicá-la pela largura
do monte de resíduos conformado, obtendo-se o volume da figura geométrica
sólida (tronco de pirâmide) de forma estimada.

Não permitir que a carga do contenedor
fique coroada

Não permitir que a carga do contenedor não
preencha a altura máxima

Créditos da imagem:
https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/lixo

Créditos da imagem:
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2693
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É indicado que o processo de anotação seja organizado de forma que possibilite a
diferenciação entre o volume de resíduos recicláveis, não recicláveis e orgânicos
(quando for realizada a segregação e destinação adequada também desses resíduos),
podendo ser individualizado em duas ou três planilhas diferentes, a depender das
pessoas que estarão responsáveis pelo seu preenchimento, que podem ser:

● Apenas os colaboradores de conservação e limpeza, que podem fazer o controle
e preenchimento da planilha de resíduos recicláveis, não recicláveis e orgânicos;

● As organizações de catadores podem fazer o preenchimento do quantitativo de
recicláveis e os colaboradores de conservação e limpeza podem fazer o
preenchimento do quantitativo dos resíduos não recicláveis que serão
destinados à coleta convencional para o aterro e dos orgânicos (quando for
realizada a segregação e destinação adequada também desses resíduos).
Neste caso, além da capacitação básica para a equipe de limpeza, é necessário
prever um processo de orientação básica à organização de catadores.

Sempre que forem realizadas ações educativas na modalidade “Resíduos”, inclusive as
ações de capacitação da equipe de limpeza, recomenda-se abordar, além dos aspectos
ambientais, os aspectos sociais da iniciativa. Dessa forma, procure conhecer mais
proximamente as Associações, Cooperativas ou Catadores Individuais que atendem a
organização, pergunte quantas famílias são beneficiadas, quais as facilidades e
dificuldades enfrentadas. Se possível, solicite ou registre fotos e vídeos das pessoas
envolvidas, do galpão de materiais recicláveis e dos processos de trabalho. Essas
informações são vitais para despertar a conscientização e o engajamento dos
colaboradores, auxiliando-os a se enxergarem como parte do processo e a entenderem
a importância de segregar adequadamente os resíduos, tanto para o meio ambiente,
quanto para as pessoas.

4º passo: Entrar em contato com o setor que coordena a equipe de limpeza e planejar
a agenda de capacitações anual com a equipe de limpeza. A Comissão Setorial deve
manter um controle de quais colaboradores já realizaram a capacitação e quais ainda
não realizaram e devem entrar na fila da próxima agendada.

5º passo: Solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua
ausência, para verificar a planilha impressa, fixada em local visível do abrigo de
resíduos. Este responsável deverá verificar, com uma frequência pré-estabelecida, as
anotações sobre o dimensionamento do volume de resíduos e respectivas assinaturas,
cobrar dos colaboradores que cometerem algum erro ou esquecimento e encaminhar,
no final do mês, a planilha à comissão setorial. Esta planilha deve conter, no mínimo, a
data, a hora, o volume dos resíduos recicláveis, o volume dos resíduos não recicláveis,
o volume dos orgânicos (quando for realizada a segregação e destinação adequada
também desses resíduos), bem como o nome e assinatura do responsável pelo
dimensionamento. Esta planilha mensal também deve ter a assinatura de conferência
do responsável técnico ou suplente, conforme modelo apresentado abaixo.



Controle Mensal de Dimensionamento de Volume de Resíduos
Mês: ________ Ano:______

Organização

Nome da Organização:

Responsável Técnico: E-mail:

Suplente: E-mail:

Data Hora Recicláveis
(m³)

Não Recicláveis
(m³)

Orgânicos
(m³)

Responsável Assinatura

1 dd/mm/aaaa hh:mm _kg _kg _kg Ana ________

2 dd/mm/aaaa hh:mm _kg _kg _kg João ________

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________

Assinatura do Suplente: ________________________________

Caso já exista um processo de dimensionamento de volume de resíduos recicláveis e
não recicláveis com uma frequência pré-definida, recomenda-se sempre a adaptação
ao processo de controle já existente, evitando criar processos isolados. Assim, a
planilha pode ser produzida a partir de tabelas, sistemas de controle e outros recursos
já utilizados. De toda forma, a comissão setorial deve se inteirar de como será feito o
registro e controle do volume dimensionado, pois, posteriormente, irá consolidar os
dados recebidos.

O lançamento no SIGA deve ser realizado na frequência e no prazo acordados no
Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não ser aprovados pela
Comissão Gestora. Vale ressaltar que a frequência mínima para alcance da estrela
“Resíduos”, com o indicador “Dimensionamento de Volume de Resíduos” é mensal.

6º passo: Entrar em contato com o setor de recursos humanos da organização e
solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de colaboradores ativos. Este responsável deverá
consolidar mensalmente uma tabela/planilha com o controle de frequência dos
colaboradores e encaminhá-la à comissão setorial. Esta tabela/planilha deve conter, no
mínimo, o nome do colaborador, alguma identificação única (e-mail, telefone ou outro
dado), bem como informar os dias efetivos que o colaborador trabalhou
presencialmente na edificação, no mês corrente, desconsiderando os que se
ausentaram por qualquer tipo de afastamento, viagem de negócios ou teletrabalho. O
documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de
recursos humanos.



Recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando
criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode ser produzida a partir de
planilhas, sistemas de ponto e outros recursos já utilizados pelo setor de recursos
humanos.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar as capacitações planejadas com a equipe de limpeza e com a
organização de catadores, caso esta fique responsável por dimensionar o volume dos
resíduos recicláveis.

2º passo: Mensalmente, alinhar com o setor de recursos humanos o envio da
tabela/planilha com o controle de frequência dos colaboradores. Conferir os dados e
solicitar atualização em caso de alguma inconformidade.

3º passo: Mensalmente, alinhar com o setor responsável o envio da planilha com o
controle de dimensionamento de volume dos resíduos. Conferir os dados e solicitar
atualização em caso de alguma inconformidade.

4º passo: Mensalmente, consolidar os dados informados na planilha de
dimensionamento de volume dos resíduos, calculando o volume total de resíduos
recicláveis e não recicláveis.

5º passo: Mensalmente, lançar no SIGA os indicadores, bem como o relatório
comprovante desses dados, conforme modelo padrão disponibilizado.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se os procedimentos de lançamento foram realizados conforme os
prazos acordados no Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não
ser aprovados pela Comissão Gestora.

3º passo: Acompanhar as variações de volume dos resíduos. Caso ocorra variações
significativas, verificar a regularidade e a estabilidade dessas variações, pois, pode ser
um sinal para realizar uma manutenção ou aprimoramento no processo de controle de
dimensionamento de volume ou no processo de controle de frequência de
colaboradores. Neste caso, acione o setor responsável.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros lançamentos,
seguem algumas dicas:



● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma resistência dos setores
envolvidos ou se os dados enviados foram pouco acurados/funcionais, adapte
os processos e documentos visando atender as necessidades locais, com
formas de registro mais integradas aos processos já vigentes.

● Caso seja notado o esquecimento frequente de medição ou lançamento nos
prazos acordados, é necessário rever este processo e torná-lo mais efetivo e
mais integrado aos processos já realizados pelos responsáveis por essas
atuações.

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar o processo
de controle, gestão e lançamento de indicadores de dimensionamento de
volume de resíduos de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora
para atualizar este guia.

6.4.4. Relatório Comprovante

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final de medição, o volume total dos resíduos recicláveis, o volume total dos
resíduos não recicláveis, o volume total dos orgânicos (quando for realizada a
segregação e destinação adequada também desses resíduos) e a quantidade de
colaboradores ativos, bem como anexar o Relatório Comprovante de Execução

Para saber a quantidade de colaboradores ativos, compile os dados informados na
tabela/planilha enviada pelo setor de recursos humanos, calculando o total de
colaboradores ativos, conforme demonstrado no exemplo abaixo.

Exemplo: Para saber a Quantidade de colaboradores ativos:
4. Multiplique o número total de colaboradores pelo total de dias marcados com

frequência ativa.
5. Multiplique o número total de colaboradores pela frequência total (número de

dias úteis).
6. Divida o número encontrado no item 1 pelo número encontrado no item 2.



Quantidade de colaboradores ativos: 4,27

Para saber o volume total dos resíduos recicláveis, volume total dos resíduos não
recicláveis e volume total dos orgânicos, compile os dados informados na planilha
de dimensionamento de volume de resíduos do mês correspondente.

Esses indicadores devem ser lançados no SIGA junto ao relatório comprovante,
conforme modelo apresentado abaixo:

Relatório Comprovante

Indicadores de Dimensionamento de Volume dos Resíduos (Cubagem)

1. Anexe abaixo a planilha/tabela enviada pelo setor de recursos humanos. O documento
deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de recursos
humanos.

2. Anexe abaixo a planilha/tabela de colaboradores ativos já consolidada pela comissão
setorial.

3. Anexe abaixo a planilha com o dimensionamento de volume dos resíduos assinada por
cada colaborador que realizou cada dimensionamento e assinada pelo responsável do
setor que realizou as verificações periódicas.



7. Ações Educativas

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Educativas” têm o objetivo de promover um processo educativo, incentivando o
questionamento crítico e emancipador do público ouvinte. Geralmente se enquadram
como: campanhas, eventos, palestras, oficinas e ações educativas realizadas de forma
pontual, mas que foram previamente planejadas e estruturadas dentro dos objetivos
propostos no Plano de Ação. Na modalidade “Resíduos”, a princípio, há duas opções
de ações: “Campanha visual” e “Cine e debate”.

Todas as ações educativas realizadas pela Comissão Setorial devem ainda
passar por um processo de avaliação do índice de satisfação, que deve ser registrado
no cadastro da ação no SIGA, visando avaliar a qualidade do evento, do ponto de vista
dos participantes, com o fim de promover o aprimoramento contínuo das ações.

7.1. Método de Cálculo do Índice de Satisfação

O método utilizado para medir o índice de satisfação das ações educativas do
Programa AmbientAÇÃO é calculado a partir da média simples das notas avaliativas
sobre a ação registradas pelos participantes.

O método funciona a partir do seguinte questionamento, que deve ser realizado
aos participantes da ação: "Em uma escala de 0 a 10, qual nota você dá para a ação
“nome da ação”, realizada em dia/mês/ano às x horas?". Recomenda-se que este
questionamento especifique o nome da ação, bem como a data/horário de realização
ou outra informação necessária para identificar a ação e apoiar o processo de
validação da Comissão Gestora. A escala também deve conter a referência base para
apoiar o critério de avaliação, onde 0 é péssimo e 10 é excelente.

Este questionamento será parte da Pesquisa de Satisfação, que pode ser
realizada através de um questionário online (indica-se a ferramenta google forms ou
outra semelhante), que deve conter:

● Nome da organização parceira, nome, data e horário da ação e/ou outras
informações básicas para identificação de qual ação está sendo avaliada.

● Dados mínimos obrigatórios preenchidos pelos participantes:
○ Nome completo;
○ E-mail, telefone ou outro meio de contato;
○ Nota avaliativa.



Exemplo de Formulário no Google Forms:

A Pesquisa de Satisfação deve ser encaminhada, de preferência por e-mail, apenas
para os participantes efetivos da ação, em até 24 horas após a conclusão da ação,
abrangendo, pelo menos, 30% dos participantes.
Recomenda-se que o comunicado contenha: o prazo em que a pesquisa ficará aberta
para receber as respostas, o tempo médio gasto para preenchimento do formulário (2
minutos), o percentual mínimo necessário de respostas à pesquisa para conclusão da
ação (30%) e a importância da pesquisa para melhoria de futuras ações. Essas
informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta,
auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e para tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para avaliarem a ação.

Concluído o prazo da pesquisa de satisfação, caso a Comissão Setorial não consiga
atingir os 30% de respostas em relação ao número efetivo de participantes da ação,
deve-se reabrir o prazo para a Pesquisa de Satisfação, acionando os participantes que
ainda não responderam à pesquisa.



Caso a Comissão Setorial identifique o interesse dos participantes em obter certificados
de participação das ações e esteja disposta a produzi-los, a Comissão pode
condicionar a emissão do certificado à resposta da Pesquisa de Satisfação, visando
aumentar a adesão à pesquisa.

Atingido o percentual mínimo de respostas para uma efetiva avaliação da ação, a
Comissão Setorial deve seguir os passos abaixo para calcular o índice de satisfação
e registrar as evidências no Relatório Comprovante de execução da ação:

● Exporte todas as respostas da pesquisa para uma planilha, que deve conter, no
mínimo: o nome completo dos participantes, e-mail, telefone ou outro meio de
contato dos participantes e as notas avaliativas obtidas para a ação;

● Some todas as notas avaliativas obtidas;
● O total da soma de todas as notas avaliativas obtidas deve ser dividido pela

quantidade de respondentes;
● O resultado será o índice de satisfação da ação.

Em resumo, segue a fórmula de cálculo do índice de satisfação da ação:
Soma de todas as notas avaliativas

_______________________________________
Quantidade de notas obtidas

● Para comprovar a execução do cálculo do índice de satisfação da ação, a
Comissão Setorial deve incluir no Relatório Comprovante de execução da ação
um print da planilha final consolidada, conforme exemplo abaixo.

No exemplo acima, a planilha exportada da ferramenta Google Forms gerou
automaticamente o campo de data e hora em que a respostas foi computada.

Para complementar o Relatório Comprovante de execução da ação, a Comissão
Setorial também pode anexar o gráfico consolidado de notas gerado pela ferramenta
de gestão de formulários, conforme exemplo abaixo.



7.2. Ação: “Campanha visual”

7.2.1. Objetivo
A ação “Campanha visual” visa embasar e fomentar a mudança de

comportamento dos colaboradores diante de uma problemática socioambiental, por
meio da definição de objetivos específicos e da divulgação de peças gráficas
educativas e orientativas sobre a temática a ser trabalhada.

Atenção: a ação “Campanha visual” apenas será aprovada e pontuada pela
Comissão Gestora, para fins de certificação, se possuir um ou mais objetivos
específicos e prever o planejamento e divulgação de, pelo menos, 5 peças
gráficas diferentes, em meio físico ou digital, relacionadas ao objetivo proposto.

7.2.2. Conceito
“Campanha visual", dentro do contexto da nova proposta do Programa

AmbientAÇÃO, é caracterizada pela divulgação de peças gráficas educativas em meio
físico e/ou digital, por meio da adesivação de pontos estratégicos na edificação, de
envio de e-mails marketing e/ou da publicação nas redes sociais da organização.

Esta ação educativa deve contemplar um planejamento anual de produção e/ou
divulgação de material educativo como parte de um escopo previamente planejado e
estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano de Ação da organização.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passou a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as Comissões
Setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.



Este guia foi elaborado visando direcionar a Comissão Setorial sobre como
planejar a estruturação de um calendário de produção e/ou divulgação de materiais
educativos. Esta ação deve ser considerada pela Comissão Setorial que:

● Atua em uma organização onde os colaboradores trabalham presencialmente e
necessita incentivar algum comportamento-chave com uma frequência
constante, pois a organização necessita de apoio e colaboração dos envolvidos
em relação a uma problemática socioambiental específica;

● Atua em uma organização onde grande parte dos colaboradores trabalha à
distância e necessita realizar ações educativas com este público;

● Atua em uma organização que possui redes sociais e deseja utilizar esse meio
digital para promover o conteúdo educativo preconizado pelo Programa.

7.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para executar a ação “Campanha visual”. O planejamento do
processo contempla: identificação de problemáticas socioambientais que demandam
alguma mudança comportamental e cultural dos colaboradores; análise do material
educativo disponível no acervo da organização ou disponibilizado pelo Programa
AmbientAÇÃO, que contemple a problemática socioambiental a ser trabalhada;
identificação da necessidade de personalização do material disponível ou produção de
novos materiais; e, um planejamento das melhores formas de divulgação com apoio do
departamento de comunicação da organização parceira (quando aplicável) para
abarcar um número expressivo de colaboradores.

Assim, o “executar” dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar

...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para a modalidade temática em questão, quais serão os objetivos
específicos da Campanha visual, como os colaboradores podem auxiliar no alcance do
objetivo central: promover a segregação e destinação adequada de resíduos, dentro e
fora da edificação.

Considerando o trabalho presencial, na temática resíduos, indicamos abaixo alguns
objetivos específicos que podem ser pertinentes, a depender da edificação e do
contexto local:

● Melhoria da segregação de resíduos de uma forma mais geral;
● Melhoria da segregação de resíduos, dando enfoque aos erros mais comuns

localmente (exemplo: prejuízos gerados ao descartar resíduos úmidos no coletor
de papel);

● Promover a conscientização sobre os impactos sociais da coleta seletiva (quais
associações ou cooperativas atendem a organização, quantas famílias são
beneficiadas, quais são os prejuízos advindos da má segregação para essas
famílias, etc);



● Apoio no processo de coleta de resíduos especiais para campanhas e projetos
específicos, como a Campanha Lacre do Bem.

Diante dos objetivos específicos definidos, analise os ambientes externos e internos da
organização para identificar pontos estratégicos onde pode ser realizada a afixação de
peças gráficas educativas e orientativas para o direcionamento de um ou mais
comportamentos que precisam ser incentivados.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, é possível identificar, como
objetivos específicos, comportamentos que podem ser realizados pelos colaboradores,
de forma direta ou indireta, para promover a segregação e destinação adequada de
resíduos, como:

● Incentivo à segregação e destinação adequada de resíduos recicláveis na
residência dos colaboradores;

● Incentivo a conhecer as associações e cooperativas que atendem o bairro de
residência dos colaboradores;

● Incentivo a conhecer Locais de Entrega Voluntária - LEVs para destinação
adequada de resíduos recicláveis;

● Incentivo a conhecer aplicativos e sistemas que intermediam o contato entre
catadores e pessoas que desejam destinar adequadamente seus recicláveis;

● Apoio no processo de coleta de resíduos especiais para campanhas e projetos
específicos, como a Campanha Lacre do Bem;

● Incentivo à compostagem doméstica.

2º passo: Identificar, dentre os materiais educativos dispostos no acervo da
organização ou disponibilizados pelo AmbientAÇÃO na modalidade em questão, quais
se encaixam à problemática a ser trabalhada e seus respectivos objetivos. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
planejar um cronograma completo de personalização/produção, considerando os
materiais a serem personalizados/produzidos, as pessoas envolvidas e os prazos de
conclusão.

Atenção:
● Materiais educativos disponibilizados pelo Programa podem ser personalizados

e adaptados à realidade local, desde que respeitadas as regras do Manual de
Identidade Visual do AmbientAÇÃO.

● O AmbientAÇÃO também disponibiliza templates para a produção de peças
gráficas no Power Point, com cores específicas para cada modalidade a ser
trabalhada, para que a organização crie artes visuais de forma bastante simples,
sem necessitar um profissional especializado em comunicação visual.

● Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

O material educativo produzido deve abranger:
● A problemática socioambiental abordada, se possível apresentada de forma

numérica ou através de infográficos, cujos dados devem ser devidamente
referenciados e embasados por fontes confiáveis;

● A contextualização e adaptação da problemática abordada à realidade local;

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


● Um direcionamento ao indivíduo, ou seja, uma orientação sobre como ele pode,
com sua ação individual, contribuir para fazer a diferença diante do cenário
apresentado.

Essas informações são vitais para despertar o interesse na temática, provocando o
sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a entenderem a
importância de sua participação e a se enxergarem como parte da solução.

Exemplo de Cronograma de Produção/Personalização de Material:

Campanha “ABC” (Resíduos)

ATIVIDADES AGO SET OUT NOV DEZ

Peças Gráficas 3 a
7

10
a
14

17
a
21

24
a
28

31
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

28
a 2

5 a
9

12
a
16

19
a
23

26
a
30

2
a
6

9 a
13

16
a
20

23
a
27

30
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

Peça 001

Peça 002

Peça 003

Peça 004

...

3º passo: Realizar um planejamento de divulgação dos materiais produzidos,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores
estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio
de e-mails e/ou outro método de abordagem com uma frequência constante e
previamente planejada e organizada, considerando outras campanhas e modalidades
temáticas que estiverem sendo trabalhadas. Os disparos e/ou publicações podem
ocorrer 2 ou 3 vezes por semana, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, a
depender do número de modalidades temáticas trabalhadas e dos objetivos da
comissão setorial.

Exemplo de Cronograma de Divulgação:

POSTAGENS AGO SET OUT NOV DEZ

Peças Gráficas 3 a
7

10
a
14

17
a
21

24
a
28

31
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

28
a 2

5 a
9

12
a
16

19
a
23

26
a
30

2
a
6

9 a
13

16
a
20

23
a
27

30
a 4

7
a
11

14
a
18

21
a
25

Campanha “ABC” (Resíduos)

Postagem -
Peça 001
Postagem -
Peça 002
Postagem -
Peça 003
Postagem -
Peça 004

Campanha “DEF” (Energia)

Postagem -



Peça 009
Postagem -
Peça 010
...

4º passo: No caso de peças gráficas a serem impressas para afixação em pontos
estratégicos, realizar um orçamento em gráficas especializadas para impressão em
papel adesivo ou couchê 170g.

Prever a quantidade necessária de peças gráficas impressas para sinalizar cada ponto
estratégico envolvido, calculando o valor total para a impressão e compra desses e
outros materiais necessários (papel adesivo, papel couchê, fita dupla-face etc.).

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Em caso de personalização ou produção de novos materiais, executar o
planejamento, reajustando prazos e alocando os envolvidos, conforme necessidade;

2º passo: Enviar os materiais educativos por e-mail ou publicá-los, com base no
planejamento, reajustando prazos e alocando os envolvidos, conforme necessidade;

3º passo: No caso de peças gráficas a serem impressas, realizar a devida impressão e
afixação nos pontos estratégicos identificados na organização, fotografando alguns
desses pontos para compor o Relatório Comprovante de Execução da Ação, que
demanda também o preenchimento da seguinte tabela:

Peça Gráfica Quantidade de pontos sinalizados Fotos de alguns pontos já sinalizados

4º passo: Após o cumprimento de todo o cronograma de publicação/envio de
materiais, bem como da afixação de peças gráficas educativas em pontos estratégicos,
enviar a pesquisa de satisfação da campanha aos colaboradores e consolidar o índice
de satisfação, conforme orientado no Método de Cálculo do Índice de Satisfação deste
guia;



Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve engajamento dos colaboradores nas publicações
(curtidas, comentários e compartilhamentos) e/ou se houve mudanças em direção ao
comportamento esperado, documentando se é necessário mudar a estratégia para
aumentar a visibilidade e/ou engajamento;

3º passo: Consolidar o índice de satisfação, criar o Relatório Comprovante de
Execução da Ação, conforme modelo padrão disponibilizado, e registrar a ação no
SIGA para todas as modalidades relacionadas e vinculadas ao plano de ação da
organização;

Agir

...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras Campanhas
Visuais, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma adaptação no escopo para
aumentar a visibilidade das publicações ou o engajamento dos colaboradores,
anote a estratégia utilizada e se a mesma teve sucesso para que seja ou não
aplicada em futuras ações;

● Identifique os materiais que geraram mais engajamento e/ou refletiram
mudanças em direção ao comportamento esperado. Essas informações serão
muito úteis para aprimorar futuras ações.

● Se a sua Comissão possui materiais educativos que deseja compartilhar com
outras comissões setoriais, ou sugestões de novos materiais que devem ser
produzidos, ou se a Comissão identificou alguma estratégia ou ação que pode
aprimorar as ações de “Campanha visual" de outras comissões setoriais, por
favor, contacte a Comissão Gestora para atualizar este guia.

7.2.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do cronograma de divulgação, o parceiro (caso haja alguma organização parceira
que financiou ou apoiou a iniciativa), o título (nome da campanha ou principal objetivo
específico trabalhado nos conteúdos divulgados), número de participantes (total de
destinatários para os quais os e-mails foram enviados somado ao número de
seguidores do perfil na rede social onde o conteúdo foi publicado) e índice de
satisfação, que deve ser calculado conforme demonstrado no capítulo “Método de
Cálculo do Índice de Satisfação”.



Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Campanha visual

1. Indique o(s) objetivo(s) específico(s) da Campanha visual.

2. Foram utilizados materiais educativos do acervo do Programa AmbientAÇÃO nesta
campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em tamanho reduzido.

3. Foi necessária a personalização de materiais educativos do acervo do Programa
AmbientAÇÃO nesta campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em
tamanho reduzido, indicando as alterações realizadas.

4. Foi necessária a personalização de materiais educativos do acervo da organização
nesta campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em tamanho
reduzido.

5. Foi necessário produzir novos materiais para esta campanha? Se sim, anexe abaixo
um print desses materiais em tamanho reduzido.

6. Se foi necessária a personalização de materiais já existentes ou a produção de novos
materiais, anexe abaixo o planejamento de personalização/produção de material.

(Atenção: Caso deseje compartilhar esses materiais para o uso de outras comissões setoriais, você pode
encaminhá-los em alta resolução para a Comissão Gestora, que irá referenciar no próprio material os créditos
de produção à organização parceira.)

7. Foi necessária a afixação de peças gráficas educativas em pontos estratégicos? Se sim,
informe no quadro abaixo, para cada peça gráfica (em tamanho reduzido), quantos
pontos foram sinalizados e anexe fotos de alguns desses pontos.

Peça Gráfica Quantidade de pontos sinalizados Fotos de alguns pontos já sinalizados

8. Anexe abaixo o planejamento de divulgação do material.

9. Houve publicações que geraram mais engajamento e/ou refletiram mudanças em
direção ao comportamento esperado? Comente e, se possível, identifique os materiais
relacionados.



10. Foi necessária alguma adaptação no escopo para aumentar a visibilidade das
publicações ou o engajamento dos colaboradores? Se sim, descreva.

11. Anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de satisfação da ação,
conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no Guia Prático.

12. Anexe abaixo prints que comprovam o número de participantes:

No caso de envio de e-mails marketing, anexe o print dos e-mails enviados (o print deve
conter a quantidade total de destinatários para cada e-mail enviado).

No caso de publicações realizadas em redes sociais, anexe o print das postagens e um print do
perfil, indicando o total de seguidores que ficou exposto ao conteúdo publicado.

7.3. Ação: “Cine e debate”

7.3.1. Objetivo
O objetivo desta ação é exibir um filme ou documentário pertinente à temática a ser
trabalhada e, na sequência, promover um debate com os participantes sobre os
principais pontos abordados, visando construir o conhecimento de forma coletiva e
inclusiva.

7.3.2. Conceito
“Cine e debate", dentro do contexto da nova proposta do Programa

AmbientAÇÃO, é caracterizada pela realização de um evento onde ocorre a exibição
de um filme ou documentário pertinente à temática a ser trabalhada e, na sequência,
ocorre um debate com os participantes a respeito dos principais pontos abordados.
Geralmente esta ação educativa é realizada de forma pontual, mas faz parte de um
escopo previamente planejado e estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano
de Ação da organização.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passaram a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as comissões
setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.

Este guia foi construído visando direcionar a comissão setorial sobre alguns
títulos pertinentes à modalidade Resíduos que podem ser exibidos no evento, além de
dar orientações para a estruturação e condução do debate. A ação “Cine e debate”
deve ser cogitada pela comissão setorial que:

● Deseja realizar uma ação educativa que promova a participação, a inclusão e a
construção coletiva do conhecimento.

● Deseja abordar algum assunto que demande uma reflexão mais profunda sobre
determinada temática.



Títulos Pertinentes à Modalidade Resíduos

Título:
Catadores de História

Sinopse:
Um retrato do cotidiano das pessoas que ganham a vida recolhendo resíduos
no maior lixão a céu aberto da América Latina, o Lixão da Estrutural. Apesar
de ser um lugar em que crianças e adultos frequentam em condições
desumanas, o local ainda abre espaço para muita solidariedade e dignidade.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=-GFgVpDs8oo

Título:
Oceanos de Plástico

Sinopse:
O documentário “Oceanos de Plástico” de 2016 dirigido por Craig Leeson,
apresenta a descoberta de que os oceanos do planeta estão repletos de
plástico e aponta os impactos da poluição ambiental.

Disponível:
https://www.netflix.com/br/title/80164032

Título:
Lixo Extraordinário

Sinopse:
O documentário anglo-brasileiro “Lixo Extraordinário”de 2010 dirigido por Lucy
Walker, relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz com catadores
de materiais recicláveis em um dos maiores aterros controlados do mundo,
localizado no Jardim Gramacho, bairro periférico de Duque de Caxias/RJ..

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8

Atenção: Quando o título exibido for comum a mais de uma modalidade temática,
é possível pontuar, com uma única sessão de “Cine e debate”, para todas as
estrelas relacionadas. Para isso, é necessário que a ação seja cadastrada em
todas as modalidades onde o título esteja recomendado no respectivo Guia
Prático da Ação.

Estrutura do Debate
O debate é um diálogo argumentativo, no qual duas ou mais pessoas expõem a

sua opinião sobre um determinado assunto. Nos debates, a argumentação tem grande
importância, pois é através dela que os participantes defendem o seu ponto de vista.

Um debate conta com a figura de um moderador (comissão setorial) e dos
debatedores (colaboradores - sugerimos um grupo de até 20 pessoas), que irão expor
a sua opinião sobre o assunto abordado. O moderador é o responsável por conduzir e



controlar a participação de cada debatedor, de forma que todos possam expor o seu
ponto de vista, garantindo que não fujam do tema principal e que apresentem a sua
opinião sempre respeitosamente. O moderador pode estabelecer um tempo médio de
fala, réplica e tréplica de cada debatedor, garantindo que todos tenham a mesma
oportunidade de participação. Também é seu papel assegurar que todos os
participantes saibam ouvir sem interrupções e respeitar os demais membros da
discussão e as suas ideias, garantindo um clima leve e descontraído.

O moderador deverá ter pleno conhecimento e segurança sobre o tema
proposto, já que será responsável por conduzir as perguntas e “provocar” as
discussões. Para isso, recomenda-se que o moderador prepare um roteiro de
perguntas previamente estruturado, baseando-se nos pontos chave apresentados no
título exibido e adaptando esses pontos, sempre que possível, à realidade local. Não
existe um número adequado de perguntas, porém deve-se levar em consideração a
quantidade de participantes, o tempo de duração da ação e o tempo que cada um terá
para expor suas ideias.

Recomenda-se que a estrutura do debate seja dividida em três partes:
Introdução: momento para dar as boas vindas, onde o moderador deve se apresentar,
solicitar que cada participante se apresente brevemente e explicar as regras do debate
(tempo médio previsto de duração, tempo médio previsto para debate de cada pergunta
e tempo médio previsto para cada participação). Recomenda-se uma média de 15
minutos de debate por pergunta.
Discussão: momento onde o mediador deve expor as perguntas previstas, controlando
o tempo planejado para o debate de cada uma, permitindo que os debatedores
exponham e defendam as suas opiniões e garantindo que todos sigam as regras
previamente estabelecidas.
Conclusão: momento onde o moderador resume as opiniões expressas, agradece a
presença e participação de todos e finaliza o debate.

7.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para executar a ação “Cine e debate”. O planejamento do
processo contempla: uma análise do melhor título de acordo com os objetivos em tela,
a estruturação do debate e um planejamento de divulgação com apoio do
departamento de comunicação da organização parceira para abarcar um número
expressivo de colaboradores.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar

...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando



identificar, para a modalidade Resíduos, como os colaboradores podem auxiliar no
alcance dos objetivos propostos.

2º passo: Identificar, dentre os títulos recomendados pelo Programa na modalidade em
questão, se algum se encaixa à problemática a ser trabalhada e seus respectivos
objetivos. Caso contrário, realizar uma pesquisa de filmes e documentários pertinentes,
que melhor expõem as questões que precisam ser trabalhadas.

3º passo: Verificar o melhor formato para execução da ação, a depender se o evento
irá ocorrer de forma presencial ou remota. Sugerimos abaixo alguns formatos:

Formato Características Indicação

Vídeo Completo
+ Debate no dia
do evento

Este formato consiste na exibição
do filme ou documentário na
íntegra no dia do evento, seguido
do debate.

Indicado para eventos
presenciais, onde a comissão
setorial dispõe de estrutura
física para exibição de vídeo e
tempo suficiente para a
exibição do título completo e
pelo menos mais uma hora de
debate;

Vídeo
Resumido +
Debate no dia
do evento

Este formato consiste na exibição
de um compilado resumido de
cenas do filme ou documentário
no dia do evento, seguido do
debate. Neste formato, a
comissão setorial pode indicar
onde os participantes podem
assistir o vídeo completo antes do
evento.

● Indicado para eventos
presenciais, onde a
comissão setorial dispõe de
estrutura física para
exibição de vídeo, mas
possui pouco tempo de
evento (não é suficiente
para a exibição do título
completo e mais uma hora
de debate);

● Indicado para eventos
online onde assistir o vídeo
completo ao vivo pode
prejudicar a qualidade de
som e imagem e provocar
desinteresse.

Apenas debate
no dia do
evento

Neste formato, a comissão
setorial indica onde os
participantes podem assistir o
vídeo completo antes do evento.

Indicado para eventos online
onde assistir o vídeo completo
ao vivo pode prejudicar a
qualidade de som e imagem e
provocar desinteresse.
Caso a comissão setorial não
consiga desenvolver um
compilado resumido de cenas
do filme ou documentário, ela
pode optar por criar alguns
slides dos principais pontos e
apresentá-los antes do debate.



4º passo: Criar um roteiro base de perguntas para a condução do debate, adaptando
os pontos chave apresentados no título exibido à realidade local, conduzindo os
colaboradores a enxergarem sua capacidade de atuação, bem como a importância de
sua ação individual a nível local e global, gerando um sentimento de pertencimento e
promovendo sempre uma gestão participativa e de escuta ativa.

5º passo: Realizar um planejamento de divulgação da sessão, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência à sessão e terminando 1 dia antes da sessão.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a quantidade máxima de participantes da
sessão, o tempo médio de duração e a possibilidade de assistir previamente o título em
questão (caso a comissão setorial não disponha de tempo suficiente para exibir o título
completo. Neste caso, podem ser exibidas apenas as principais cenas antes do
debate). Essas informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a
proposta, auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para planejarem sua
participação.

Possivelmente, para aumentar a adesão, serão necessárias algumas formas de
incentivo aos colaboradores. Seguem algumas sugestões que podem ser acordadas
com os dirigentes:

● Vincular a capacitação ao Plano de Gestão do Desempenho Individual – PGDI;
● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem da sessão;
● Vincular a sessão a algum benefício, como um sorteio de algum brinde, por

exemplo.

O Programa AmbientAÇÃO disponibiliza peças gráficas semi-prontas para serem
utilizadas como divulgação do evento. Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e
templates disponibilizados pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do
AmbientAÇÃO: http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

6º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Agendar a sala onde será realizada a sessão, observando o prazo mínimo
de antecedência;

2º passo: Executar o planejamento de divulgação da sessão, solicitando confirmação
de presença dos colaboradores que pretendem participar até o dia anterior à sessão;

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


3º passo: Acompanhar as confirmações de presença e, caso esteja ocorrendo pouca
adesão, aumentar o número de lembretes ou buscar outras formas de incentivar a
participação.

4º passo: Enviar um lembrete por e-mail aos colaboradores que irão participar da
sessão um dia antes da realização desta, informando o número de pessoas que
confirmaram a presença;

5º passo: Preparar recursos materiais (projetor, notebooks, lista de presença etc), caso
o evento seja realizado de forma presencial;

6º passo: Solicitar que os participantes assinem a lista de presença, caso o evento
seja realizado de forma presencial;

7º passo: Realizar a sessão, conforme planejado;

8º passo: Realizar o debate, conforme planejado;

9º passo: Registrar fotos do evento para posterior registro no Relatório Comprovante
de Execução da Ação. No caso de sessões realizadas à distância, registre prints de
tela onde seja possível visualizar o número de participantes na sala de
videoconferência e, se possível, os nomes dos participantes presentes;

10º passo: Enviar pesquisa de satisfação da ação aos participantes, conforme indicado
no “Método de Cálculo do Índice de Satisfação” deste Guia.

Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão dos próximos eventos;

3º passo: Consolidar o índice de satisfação, criar o Relatório Comprovante de
Execução da Ação, conforme modelo padrão disponibilizado, e registrar a ação no
SIGA para todas as modalidades relacionadas e vinculadas ao plano de ação da
organização;

Agir

...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras sessões, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;



● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões;

● Documente as perguntas que geram mais engajamento e discussão e anote o
tempo médio de debate de cada pergunta. Essas informações serão muito úteis
para aprimorar futuras sessões.

● Se você possui sugestão de novos títulos ou identificou alguma estratégia ou
ação que pode aprimorar as sessões “Cine e debate” de outras comissões
setoriais, informe à Comissão Gestora para atualizar este guia.

7.3.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação (para a ação “Cine e debate” ambas datas serão iguais), o
parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa),
o título que foi exibido (nome do filme ou documentário), número de participantes
que assinaram a lista de presença ou que estiveram presentes na sala virtual (no caso
de eventos online) e o índice de satisfação, que deve ser calculado conforme
demonstrado no capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Cine e debate

1. Formato de Evento:

(  ) Vídeo Completo + Debate no dia do evento
(  ) Vídeo Resumido + Debate no dia do evento
(  ) Apenas debate no dia do evento

2. Data e duração da sessão: __/__/____ de __h às __h

3. Número total de pessoas que confirmaram presença: _____

4. Número total de participantes: _____

5. Tempo total de duração do debate: ______

6. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da sessão.

7. Anexe abaixo o roteiro de perguntas previsto para o debate.

8. Todas as perguntas entraram efetivamente na pauta? Comente.



9. Quais perguntas geraram mais engajamento/discussão? Comente.

10. Foi necessária alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o processo?
Se sim, descreva abaixo.

11. Anexe abaixo as fotos da sessão “Cine e debate”

12. Anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de satisfação da ação,
conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no Guia Prático.

13. Anexe abaixo prints que comprovam o número de participantes:

No caso de evento presencial, anexe o print da lista de presença

No caso de evento online, anexe print da videoconferência, que deve conter o número total
de participantes.


