
Programa de Educação 
Ambiental

Desafio Sustentável



Educação Ambiental, o que é...
"Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade."

Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 
9795/1999, Art 1º.
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Olá
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MEU NOME É SERGIO BERNARDO
Engenheiro Ambiental – FOC
Gestão de Riscos e Continuidade do Negócio - Daryus
Analista de Sustentabilidade  - Grupo Fleury

Experiência em 
Auditorias do SGI - ISO 14001 e 9001
Elaboração de Inventário de GEE
Relatório Anual de Sustentabilidade
Análise de Requisitos Legais ambientais
Gestão de Resíduos
Ações de Educação Ambiental



1.
Motivo
Desafio Sustentável



Qual o por quê do desafio?
Descarte
Descarte incorreto 

de resíduos nas 
unidades.

Muito resíduo
Elevada geração de 
resíduo orgânico 
causando a 
sobrecarga dos 
Aterros Sanitários

Meta fora
Índice de Geração de 
Resíduo Orgânico 
acima da meta para a 
empresa.
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Auditoria por aí
Apontamento 
recorrente em 
auditorias do SGI 
apontando o 
descarte incorreto.



2.
Objetivo
Desafio Sustentável



O que queremos?
Educar

Trabalhar a 
questão da 

conscientização 
ambiental é a 
chave para a 
mudança de 

hábito.

Descartar Certo

Grande parte do 
resíduo orgânico  

gerado é 
descartado 

erroneamente.

Equipe Dedicada

Resgatar 
Monitores 

Ambientais
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3.
Abrangência, 
etapas e 
metodologia
Desafio Sustentável



Onde se aplica?

⊷ Unidades de atendimento

⊷ Em condomínios ou próprias

⊷ Com histórico de geração de 
resíduo orgânico.
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Como faremos?
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Treinamento 
em paralelo1

3

2

4

Reciclar o 
conhecimento

Ação

Fechamento

COMPETIÇÃO
SAUDÁVEL



Terceiros

⊷ Aula presencial nas unidade;

⊷ Reforço dos conceitos de 
manejo e segregação dos 
resíduos.

⊷ Valorização da importância 
de seu trabalho

11

Treinamento 
em paralelo1



Monitores
Ambientais

⊷ Aula presencial na unidade;

⊷ Monitores responsáveis por 
repassar conhecimento e orientar 
quanto ao descarte de resíduo 
comum dos colaboradores de suas 
unidades;
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2Reciclar o 
conhecimento



Todos os colaboradores

⊷ Dividida em 04 fases
⊶ Ação 01 - Resíduo Orgânico;
⊶ Ação 02 - Dicas de redução;
⊶ Ação 03 - Resíduo infectante x 

Resíduo Orgânico
⊶ Ação 04 - Resíduos especiais e revisão

⊷ 1 aula por fase (E-learning)
⊷ 1 questionário por fase
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Ação3

Critérios

Teórica Aula (5%) e Questionário (5%)

Prática Redução do índice de geração (90%)



Metodologia de Pontuação

⊷ Teórica > Aula: Porcentagem de colaboradores
que assistiram à aula (em comparação ao nº total
de colaboradores na unidade);

⊷ Teórica > Questionário: Média aritmética de
acertos (considerando o nº de questionários
respondidos);

⊷ Prática: Porcentagem de diminuição da
quantidade de resíduo orgânico gerado (em
comparação ao valor obtido no mesmo período
do ano anterior e volume de exames);
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Pontuação (P)
(100%)

Teórica (T)
(10%)

Aula (T1)
(5%)

Questionário 
(T2)

(5%)

Prática (Pr)
(90%)

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑃 = 0,05𝑥𝑇1 + 0,05𝑥𝑇2 + 0,9𝑥(10𝑥𝑃𝑟)



Metodologia de Pontuação
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⊷ Teórica > Aula (T1)

⊷ Teórica> Questionário (T2)

⊷ Prática (PR)
⊶ Será considerado quanto a taxa de geração de resíduo

comum por exame do ano atual variou em relação ao ano
anterior, considerando o mês de aplicação.

Pr ≤ 0 ∴ Aumento de descarte
Pr > 0 ∴ Diminuição de descarte

Aumento de descarte => Pr é nulo

𝑇1 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑟𝑜𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑚

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑥100

𝑇2 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠
𝑥100

𝑇𝑎𝑥𝑎 2019 =
𝑅.𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠 𝑋 𝑑𝑒 2019

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠 𝑋 𝑑𝑒 2019

𝑇𝑎𝑥𝑎 2018 =
𝑅.𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠 𝑋 𝑑𝑒 2018

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠 𝑋 𝑑𝑒 2018

Pr=
100𝑥(𝑇𝑎𝑥𝑎2018−𝑇𝑎𝑥𝑎2019)

𝑇𝑎𝑥𝑎2018



Sustentabilidade

⊷ Mesa redonda para avaliação de 
mini-projetos;

⊷ Divulgação do resultado da 
competição;

⊷ Reconhecimento das unidades 
vencedoras.
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4Fechamento



4.
Sua expansão
Desafio Sustentável
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5.
Resultados 
obtidos
Desafio Sustentável



Quantitativos...

RESULTADOS

Monitores Ambientais 
Capacitados 97

Terceiros capacitados 163

Colaboradores treinados 2106

Horas de Treinamento 2405,5

Toneladas não geradas de 
resíduo orgânico ~70
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Qualitativos...
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6.
Feedback dos 
participantes
Desafio Sustentável



“ “A iniciativa desse projeto é sensacional, porém 

parece estar enraizado na nossa cultura o não cuidado 

na hora de jogar um lixo no lugar certo. Acredito que 

se caso prolongasse, conseguiríamos um número 

maior de colaboradores fazendo sua parte. Pois, 

temos todo o suporte, digo temos as lixeiras 

devidamente sinalizadas, as cores dos sacos. Enfim, por 

favor que venha outros projetos, buscar incentivar 

sempre o colaborador. “
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Feedback de quem participou...
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Obrigado
Dúvidas?

⊷ sergio.sbab@hotmail.com

⊷ (11)96972-5096

⊷ www.linkedin.com/in/sergiobernardoo


