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EIXO 2 – GESTÃO ADEQUADA DOS 

RESÍDUOS GERADOS



Ações previstas no Plano de Gestão 

Socioambiental (PGS)

• Redução e reutilização de resíduos na geração

Ação I: Configurar computadores para impressão frente e verso

Ação II: Reutilizar papel sulfite na confecção de blocos de anotações

Ação III: Disponibilizar materiais duráveis de copa para os colaboradores

• Segregação dos resíduos na fonte

Ação I: Implantar coletores para separação dos resíduos sólidos

Ação II: Instalar um ponto de coleta para pilhas e baterias

Ação III: Descartar adequadamente os toners vazios

Ação IV: Destinar adequadamente as lâmpadas fluorescentes

• Orientação para a gestão dos resíduos sólidos

Ação I: Estabelecer os critérios e procedimentos para a separação e reutilização de 

papel sulfite

Ação II: Elaborar guia com os procedimentos padrões para o gerenciamento dos 

resíduos sólidos



Redução e reutilização de resíduos na 

geração

Ação I: Configurar computadores para impressão frente e verso

Meta - Configuração de 100% das impressoras para impressão automática

frente e verso.

Implantação:

1. Configuração dos computadores e impressoras para impressão frente e

verso em modo automático;

2. Padronização da impressão dos documentos (internos e externos);

3. Texto para o Informativo interno da Agência das Bacias PCJ;

4. Campanha de sensibilização por meio de wallpaper.

Resultado:

100% das impressoras foram habilitadas para impressão frente 

e verso automática.



Materiais de sensibilização

Disponibilização de wallpaper no fundo de tela 

dos computadores.Disponibilização de texto no Informativo Interno da Agência das Bacias PCJ.



Redução e reutilização de resíduos na 

geração

Ação II: Reutilizar papel sulfite na confecção de blocos de anotações

Meta - Confeccionar blocos de anotação reutilizando 100% do papel sulfite

impresso em uma única lauda, além de incentivar os colaboradores a

utilizarem pelo menos 50% dos blocos confeccionados

Implantação:

1. Procedimentos para a separação do papel sulfite;

• papel para fragmentação

• papel para reutilização

Resultado:

Foram confeccionados 150 blocos com papel reutilizado.



Resultados

Blocos confeccionados com papel reutilizado.



Redução e reutilização de resíduos na 

geração

Ação III: Disponibilizar materiais duráveis de copa para os

colaboradores

Meta - Redução de no mínimo 50% o número de copos descartáveis

utilizados no primeiro ano.

Implantação:

1. Procedimentos padrões sobre o uso de copos descartáveis;

2. Entrega de canecas duráveis para todos os colaboradores;

3. Disponibilização de copos duráveis na sala de reuniões.



Resultados

Canecas duraveis disponibilizadas aos colaboradores Entrega das canecas duraveis aos colaboradores



Resultados

Gráfico 1. Comparativo do consumo de copos plásticos descartáveis

nos anos de 2018 e 2019.



Redução e reutilização de resíduos na 

geração

Ação III: Disponibilizar materiais duráveis de copa para os

colaboradores

Resultado:

Redução em cerca de 86% no consumo de copos plásticos 

descartáveis



Segregação dos resíduos na fonte

Ação I: Implantar coletores para separação dos resíduos sólidos

Meta - Reduzir em 30% a massa de rejeitos gerados na instituição e ampliar

em 30% a massa de materiais recicláveis.

Implantação:

1. Metodologia para o gerenciamento e monitoramento dos resíduos

sólidos;

2. Implantação de coletores coletivos em todas as salas;

3. Disponibilização de banners;

4. Texto para o Informativo interno da Agência das Bacias PCJ;

5. Disponibilização de wallpaper sobre resíduos.



Materiais de sensibilização

Sensibilização por meio de banner

Disponibilização de wallpaper sobre 

resíduos Texto para o Informativo interno da Agência das Bacias PCJ



Resultados

Gráfico 2. Total de resíduos rejeitos e recicláveis gerados (kg) em 2019.



Segregação dos resíduos na fonte

Ação I: Implantar coletores para separação dos resíduos sólidos

Resultados:

100% das salas receberam coletores coletivos para 

segregação dos resíduos;

Para os próximos anos será repensada a metodologia para 

acompanhamento dos indicadores, pois os dados se 

mostraram pouco representativos.



Segregação dos resíduos na fonte

Ação II: Instalar um ponto de coleta para pilhas e baterias

Meta - Implantar o ponto de coleta e divulgar para 100% dos colaboradores.

Implantação:

1. Implantação de coletor de pilhas e baterias;

2. Campanha de sensibilização por meio de banner;

3. Implantação de outros coletores de materiais específicos.

• Embalagens de café

• Coletor de Esponjas

• Instrumentos de escrita

• Tampas

• Lacres



Materiais de sensibilização

Sensibilização por meio de bannerExemplo de coletores implementados.



Segregação dos resíduos na fonte

Ação II: Instalar um ponto de coleta para pilhas e baterias

Resultados:

175 embalagens de café – Empresa Morro Grande;

6 quilos de tampinhas – Projeto Atitude Solidária;

2,430 quilos de pilhas e baterias - Ecoponto Piracicaba.



Segregação dos resíduos na fonte

Ação III: Descartar adequadamente os toners vazios

Meta - Destinar adequadamente 100% dos toners utilizados na instituição.

Implantação:

1. Descarte de toners e outros eletroeletrônicos.

Resultados:

15 toners - Ecoponto na Avenida Paulista;

2 cilindros fotossensíveis - Ecoponto na Avenida Paulista;

2 cartuchos - Ecoponto na Avenida Paulista;

1 cabo de carregador de celular - Ecoponto na Avenida Paulista.



Segregação dos resíduos na fonte

Ação IV: Destinar adequadamente as lâmpadas fluorescentes

Meta - Destinar adequadamente 100% das lâmpadas fluorescentes.

Implantação:

1. Substituição e descarte de lâmpadas fluorescentes.

Resultados:

100% das lâmpadas fluorescentes foram substituídas pelas do 

tipo LED;

100% das lâmpadas fluorescentes foram encaminhadas para o 

descarte ambientalmente adequado.



Orientação para a gestão dos resíduos 

sólidos

Ação I: Elaborar guia com procedimentos padrões para gerenciamento

dos resíduos sólidos

Meta - Elaboração do guia e divulgação para 100% dos colaboradores.

Implantação:

1. Elaboração do Guia Prático para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Resultado:

O documento estava em processo de validação, com previsão de 

divulgação no início de 2020.



OBRIGADO


