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Contextualização

https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/diagnostico-socioambiental-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/plano-gestao-socioambiental-2019.pdf
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https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Monitoramento-A3P-PCJ-2020.pdf
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Impactos da COVID-19

Tendo em vista o cenário de pandemia provocado pela disseminação do

vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, o ano de 2020 foi marcado por

uma série de desafios. Por outro lado, a experiência permitiu que a

instituição se reinventasse, visando a continuidade das atividades.

Desafios na implantação das atividades A3P PCJ:

1. Adaptar as atividades da A3P ao formato remoto;

2. Manter engajamento dos colaboradores na adoção de práticas de

sustentabilidade e qualidade de vida em casa;

3. Monitorar o impacto das ações realizadas pela A3P.



EIXO 2 – GESTÃO ADEQUADA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 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.

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



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. Entrega de canecas duráveis de porcelana para os novos colaboradores

da instituição;

2. Revisão dos procedimentos padrões sobre o uso de copos descartáveis

na instituição.



Figura 1. Consumo anual de copos descartáveis plásticos nos anos de 2018, 

2019 e 2020.

Resultados



Redução e reutilização de resíduos na 

geração

Ação III: Disponibilizar materiais duráveis de copa para os

colaboradores

Resultados:

Aumento em cerca de 14% no consumo de copos plásticos 

descartáveis de café.

Redução em cerca de 70% no consumo de copos plásticos 

descartáveis de água;



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. Revisão da metodologia para o gerenciamento e monitoramento dos

resíduos sólidos;

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

3. Disponibilização de wallpaper sobre resíduos.

Resultados:

Em 2020, em função do trabalho remoto, os

resultados envolveram a sensibilização dos

colaboradores na separação de resíduos domiciliares.



Materiais de sensibilização

Disponibilização de wallpaper sobre resíduosTexto para o Informativo interno da Agência das Bacias PCJ



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. Campanha para arrecadação de instrumentos de escrita;

2. Campanha para estimular a segregação de resíduos em casa;

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



Material de divulgação sobre a arrecadação 
de instrumentos de escrita

Resultados

Além do ponto de coleta de pilhas e baterias foram também implantados 

pontos de coleta para materiais de escrita, buchas, tampas e lacres, não 

previstos inicialmente no PGS.

Doação de 6 Kg de 

tampas para o projeto 

“Atitude Solidária –

Tampinha Aumiga”



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:

Figura 2. Resíduos de informática encaminhados para destinação 

ambientalmente adequada em 2020.



Segregação dos resíduos na fonte

Ação IV: Destinar adequadamente as lâmpadas fluorescentes

Meta - Destinar adequadamente 100% das lâmpadas fluorescentes.

Resultados:

Todas as lâmpadas fluorescentes da

instituição foram substituídas por lâmpadas

LED, em 2019, e encaminhadas para pontos

de coleta da Prefeitura de Piracicaba



Orientação para a gestão dos resíduos 

sólidos

Ação II: Elaborar guia com procedimentos padrões para gerenciamento

dos resíduos sólidos

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

Implantação:

1. Divulgação do Guia Prático para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

2. Texto para o Informativo interno da Agência das Bacias PCJ.



Resultados

Em pesquisa interna, 79% dos

colaboradores que participaram

indicaram ter acessado o Guia

Prático para o Gerenciamento de

Resíduos Sólidos



Orientação para a gestão dos resíduos 

sólidos

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

reutilização de papel sulfite

Meta - Reutilização de 100% dos papéis depositados nos coletores.

Resultados:

Figura 1. Total de papéis encaminhados para fragmentação e posteriormente 

para a coleta seletiva (kg) em 2020.



EIXO AÇÃO META INDICADOR
FREQUÊNCIA DE 

MONITORAMENTO
STATUS

REDUÇÃO E 

REUTILIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS NA 

GERAÇÃO

Configurar 

computadores para 

impressão frente e 

verso automática

Configurar 100% das 

impressoras para 

impressão frente e verso 

em até dois meses após a 

aprovação do PGS

Número de impressões 

frente e verso

Mensal Implementada
Número de folhas 

depositadas nas caixas para 

confecção de blocos de 

anotações

Reutilizar o consumo 

de papel sulfite e 

reutilizar na 

confecção de blocos 

de anotações

Reutilizar 100% do papel 

sulfite na confecção dos 

blocos de anotação

Proporção do uso de blocos Semestral Em andamento

Disponibilizar 

materiais duráveis de 

copa para uso pelos 

colaboradores

Reduzir 50% o número de 

copos descartáveis 

utilizados em até doze 

meses

Proporção do consumo de 

copos descartáveis
Semestral Implementada

Redução do consumo 

de copos descartáveis

Substituir 100% dos copos 

plásticos na instituição, em 

até 5 anos

Proporção do consumo de 

copos descartáveis
Semestral Em andamento

Status das ações



EIXO AÇÃO META INDICADOR
FREQUÊNCIA DE 

MONITORAMENTO
STATUS

SEGREGAÇÃO DOS 

RESÍDUOS NA FONTE

Implantar coletores 

para separação dos 

resíduos sólidos

Reduzir em 30% a massa de 

rejeitos gerados na 

instituição, no primeiro ano 

de implantação dos coletores

Massa de rejeito gerado (Kg) Trimestral

Implementada
Ampliar em 30% a massa de 

materiais recicláveis que 

serão destinados à coleta 

seletiva municipal, no 

primeiro ano de implantação 

dos coletores

Massa de recicláveis coletado 

(Kg)
Trimestral

Instalar um ponto de 

coleta para o descarte 

de pilhas e baterias

Divulgar para 100% dos 

colaboradores a existência 

do ponto de coleta na 

instituição

Massa de resíduos 

eletroeletrônicos 

encaminhados para 

destinação final (Kg)

Semestral Implementada

Descartar 

adequadamente os 

toners vazios

Destinar adequadamente 

100% dos toners utilizados 

na instituição

Nº de solicitações de retirada 

dos toners vazios Semestral Em andamento

Nº de toners recolhidos

Destinar 

adequadamente as 

lâmpadas utilizadas

Destinar adequadamente 

100% das lâmpadas 

substituídas na instituição

Nº de lâmpadas fluorescentes 

que foram substituídas e 

encaminhadas para 

destinação final adequada

Anual Em andamento

Status das ações



Status das ações

EIXO AÇÃO META INDICADOR
FREQUÊNCIA DE 

MONITORAMENTO
STATUS

ORIENTAÇÃO 

PARA A GESTÃO 

DOS RESÍDUSO 

SÓLIDOS

Estabelecer os 

critérios e 

procedimentos para 

a separação e 

reutilização de 

papel sulfite 

Estabelecer 

procedimentos padrões de 

reutilização e reutilizar 

100% dos papéis 

depositados nas caixas

Nº de papéis com rubricas 

ou assinaturas que foram 

depositados no coletor de 

papel de cada sala

Semestral Implementada

Elaborar guia com 

os procedimentos 

padrões para o 

gerenciamento dos 

resíduos sólidos na 

instituição

Elaborar o guia e difundir 

os procedimentos para 

100% dos colaboradores 

da instituição

O monitoramento está 

associado a todas as 

outras ações propostas no 

PGRS

A depender da ação Implementada

Criar campanhas 

periódicas para 

coleta de resíduos 

específicos

Destinar adequadamente 

100% dos materiais 

coletados com a 

campanha

Massa de resíduos 

coletados e destinadas 

para reciclagem

A depender do tipo 

de campanha
Em andamento
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