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RESUMO
Dentro das organizações, para que seja possível dar início a qualquer medida de gerenciamento dos resíduos sólidos
industriais  (RSI),  é imprescindível  que todos os funcionários sejam capacitados sobre os tipos de resíduos sólidos
gerados, sua segregação e sua responsabilidade perante o gerenciamento destes resíduos. O objetivo deste trabalho foi
propor um modelo de Programa de Educação Ambiental (PEA) para melhoria no gerenciamento dos RSI em empresas.
A metodologia empregada foi com base no ciclo PDCA, ISO 14001, e de acordo com a Política Nacional de Educação
Ambiental. O gerenciamento de RSI com aplicação da educação ambiental pode promover mudanças na cultura de cada
um dos funcionários, de forma que, ao ser conscientizado dentro da empresa, este possa levar os conhecimentos para
fora dos portões da organização, corroborando para a melhoria ambiental em seu local de trabalho, em sua rotina e em
seu município. 

PALAVRAS-CHAVE: Coleta seletiva; PDCA; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Programa de Educação Ambiental.

1 INTRODUÇÃO
 
No  Brasil  a  educação  ambiental  iniciou  a  sua  institucionalização  através  do  Art.  225  da

Constituição Federal, o qual incumbe ao Poder Público o dever de “promover a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”
(BRASIL, 1988). Anteriormente, em 1981, foi promulgada a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a
Política Nacional de Meio Ambiente, a qual tem, em seus princípios, que a educação ambiental deve
ser promovida em todos os níveis de ensino com o fim de capacitar a comunidade para participação
ativa na defesa do ambiente (BRASIL, 1981).

Entretanto, a primeira legislação a tratar exclusivamente da educação ambiental no Brasil foi a
Lei n° 9.795/1999 -  Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a qual definiu a educação
ambiental como “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”
(BRASIL,  1999).  Assim,  a  educação  ambiental  é  um  componente  essencial  e  permanente  da
educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades
do processo educativo em caráter formal e não-formal (BRASIL, 2002).

Neste contexto, a Lei nº 12.305/2010, que  institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), estabeleceu a educação ambiental como um de seus instrumentos, sendo este um dos
importantes meios para o gerenciamento dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Já no estado do
Paraná, a Lei nº 17.505/2013 institui a Política Estadual de Educação Ambiental do Paraná, criada
em conformidade com os princípios e objetivos da PNEA e do Programa Nacional de Educação
Ambiental (ProNEA) (PARANÁ, 2013).
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Nesse sentido, na educação não-formal, como no caso das empresas públicas e privadas,
estas devem promover “programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria
e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo
produtivo no meio ambiente” (BRASIL, 1999), de forma que, por meio da educação ambiental, o
funcionário pode se despertar para a ação e a busca de soluções concretas para os problemas
ambientais que ocorrem em seu dia-a-dia, no seu local de trabalho e na execução de suas tarefas.

Com  isso,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  propor  um  modelo  de  Programa  de  Educação
Ambiental (PEA)  para melhoria no gerenciamento dos resíduos sólidos industriais (RSI) aplicados
em organizações.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A educação ambiental sistematizada através de um Programa de Educação Ambiental (PEA)
é imprescindível para que se consiga melhorar o desempenho ambiental das empresas, viabilizando
outros mecanismos previstos na PNRS. Desta forma, por meio de uma revisão da literatura, foi
proposta a implantação de um modelo de PEA voltado para a melhoria no gerenciamento de RSI.

O  modelo  proposto  foi  baseado  nas  atividades  básicas  vinculadas  à  PNEA,  visando  o
atendimento  da demanda no  que  diz  respeito  à  problemática  ambiental,  no  caso,  a  geração e
gerenciamento  de  RSI.  As  atividades  que  compõem  o  PEA  articuladas  com  a  PNEA  são:
capacitação  de  recursos  humanos;  desenvolvimento  de  estudos,  pesquisas  e  experimentações;
produção e divulgação de material educativo; e acompanhamento e avaliação. 

Para desenvolver e implantar um PEA utilizou-se base a NBR ISO 14001:2015 (ABNT, 2015),
no  qual  a  metodologia  a  ser  aplicada  foi  com base  no  PDCA (Plan-Do-Check-Act).  O  modelo
proposto trata-se de um modelo geral, o qual se pretende aplicar em qualquer organização. Este
pode adequar-se a diferentes condições geográficas, culturais e sociais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo a ser  alcançado com a implantação do PEA é o desenvolvimento de práticas
educativas  voltadas para  o  consumo consciente  dos materiais,  insumos e  matérias-primas,  e  o
adequado gerenciamento de RSI. As ações propostas para a implantação do PEA foram divididas
em  quatro  etapas  principais  que  se  constituem  em:  planejamento,  implantação  e  operação,
monitoramento e avaliação, e oportunidades para melhoria. Dentro de cada etapa foram abordadas
as atividades e ações a serem aplicadas.

3.1 PLANEJAMENTO

Inicialmente, torna-se necessário o diagnóstico do perfil  socioambiental dos funcionários, o
qual  deverá  ser  realizado  em colaboração  com o Departamento  de  Recursos  Humanos.  Como
ferramenta, deve ser aplicado um questionário básico cujo objetivo seja identificar as percepções
dos  funcionários  sobre  as  questões  ambientais  na  organização,  de  forma  a  identificar  o
conhecimento prévio dos mesmos sobre o tema. 

No  levantamento  de  aspectos  ambientais,  devem-se  levar  em  consideração  os  dados
associados aos RSI gerados, como consumo de materiais, insumos e matéria-prima, a classificação
e a indicação da geração de RSI em cada etapa do processo produtivo.  O gerenciamento dos
resíduos sólidos depende diretamente de sua classificação, conforme NBR 10004:2004. Com base
nela, atuam-se abordagens distintas durante os treinamentos de educação ambiental, tendo enfoque
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especial nos danos causados pelos resíduos perigosos, que são mais graves que os decorrentes
dos não perigosos, sejam eles inertes ou não inertes (ABNT, 2004).

Para  os  investimentos  iniciais,  devem-se  identificar  as  demandas  em infraestrutura  e  de
recursos humanos e financeiros, para auxiliar o cumprimento das metas e atividades da gestão dos
resíduos e da educação ambiental a serem implantadas. Para a gestão sustentável das atividades
produtivas, investirem em melhorias como base em programas como Produção Mais Limpa (P+L);
para a coleta seletiva faz-se necessário a aquisição de coletores e painéis de comunicação; para a
educação  ambiental  necessita-se  da  impressão  de  material  de  treinamento,  contratação  (se
necessário) de empresas terceirizadas para ministrar os treinamentos ou capacitação da equipe
interna, dentre outros investimentos, necessários ao início da implantação do PEA.

Os treinamentos poderão ser realizados por uma equipe responsável pelos treinamentos e
capacitações da área ambiental ou dos recursos humanos, ou seja, os multiplicadores do PEA, os
quais podem ser próprios da empresa ou terceirizados. Para facilitar a disseminação do PEA, estes
multiplicadores podem ser os supervisores das diversas áreas existentes na organização, como em
cada setor, por exemplo.

3.2 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

Para  promover  treinamentos  e  a  conscientização,  com  base  nos  aspectos  ambientais
identificados em relação aos RSI em cada fase do processo, identificam-se as necessidades de
treinamento associadas com seus aspectos ambientais. Todos os funcionários, independente de seu
cargo,  deverão  estar  capacitados,  para  a  realização  da  etapa  de  segregação,  principalmente
aqueles que lidam com resíduos industriais perigosos.

Desta forma,  deverá ser  realizados treinamentos para que as pessoas que trabalhem na
organização ou em seu nome (prestadores de serviços)  estejam conscientes das ações para o
adequado gerenciamento dos RSI, dos respectivos impactos reais ou potenciais associados com
seu  trabalho,  bem  como  dos  benefícios  ambientais  proveniente  da  melhoria  do  desempenho
pessoal,  conhecendo  as  suas  funções  e  responsabilidades  em  atingir  a  conformidade  com  os
requisitos do gerenciamento de RSI.

Esta etapa visa sensibilizar o público interno sobre a questão ambiental, promovendo eventos
(cursos, oficinas, palestras, etc.) de educação continuada, privilegiando a questão ambiental, como,
por exemplo, a criação de uma Semana do Meio Ambiente, com o intuito de apresentar palestras
sobre os temas que envolvem o gerenciamento dos RSI, bem como demais eventos ao longo do
ano, de forma geral ou pontual nas áreas. Ainda, elaborar e distribuir cartilha básica sobre os RSI
gerados e os cuidados a serem realizados. Por fim, estabelecer “Diálogos de Sustentabilidade” para
que os funcionários possam tirar as dúvidas que poderão surgir durante a implantação e andamento
do  PEA,  devendo  estes  serem  customizados  de  acordo  com  o  setor  e  os  diferentes  níveis
hierárquicos, respeitando os eixos temáticos: social, ambiental, econômico e cultural.

A  equipe  responsável  pelo  PEA  e  pelos  treinamentos  tem  papel  primordial  em  todo  o
programa, pois cabe a estes funcionários, apresentar os conceitos básicos e também motivar todos
os demais, para que estes se envolvam completamente com o tema, reconhecendo sua importância
para a empresa, para o funcionário enquanto indivíduo e, principalmente, para o meio ambiente
como um todo. Portanto, cabe ao responsável pela realização dos treinamentos criar condições para
que a educação ambiental seja incorporada como filosofia de vida e se expresse por meio de uma
ação transformadora (PHILIPPI; ROMÉRO; BRUNA, 2004). 

É importante salientar que estes treinamentos também deverão ser aplicados nos visitantes,
fornecedores e prestadores de serviços terceirizados, mesmo que de forma rápida por meio de uma
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cartilha ou pequeno vídeo para que os  mesmos possam conhecer  e realizar  os procedimentos
adotados pela empresa.

Para a comunicação do PEA de RSI,  os principais meios de comunicação interna podem
ocorrer  em quadros  ou  murais,  faixas,  banners,  wallpapers,  e-mail,  diálogos  e  reuniões.  Estas
formas de contato deverão ser divulgadas em eventos dentro da organização e durante a integração
para os novos funcionários e terceiros. Assim, a comunicação interna via murais deverá ocorrer em
áreas  de  convivência  geral,  como  áreas  de  lazer,  refeitório,  sala  de  recepção  e  nos  setores
produtivos. Com o objetivo de capacitar e sensibilizar constantemente os funcionários quanto aos
resíduos gerados em seu setor  e  a prática  da segregação,  de  forma evitar  a  mistura  entre  os
diferentes tipos de RSI.  

Os aspectos ambientais  associados aos RSI deverão ser  fixados nos murais  ou quadros
durante toda a implantação do PEA e ser mantido posteriormente. As faixas e banners poderão ser
utilizados para demonstrar as atividades para início da implantação do PEA e as instruções das
ações a serem realizadas pelos funcionários acerca da adequada segregação dos RSI gerados, de
forma a contribuir com a coleta seletiva. Os wallpapers podem ser aplicados como fundo de tela dos
computadores, com informativos online do tipo “saiba mais sobre o PEA”, enviados por e-mail aos
funcionários. Para esta ação, o foco é os funcionários das áreas de apoio e administrativas que tem
acesso ao computador, bem como para os gestores das áreas. 

3.3 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Em face à análise do alcance dos seus objetivos, como a redução do consumo, a coleta
seletiva e a destinação final dos resíduos sólidos comuns, o planejamento, a operacionalização e a
monitoração dos resultados,  se  darão em consonância  com os princípios comuns de gestão já
utilizados, do sistema 5 R’s, focando os indicadores definidos para mensurar aspectos relativos aos
objetivos traçados.

3.4 OPORTUNIDADES PARA MELHORIA

A análise crítica frente a todas as ações e resultados visa avaliar os pontos que apresentaram
desempenho insatisfatório e propor formas de mudança que corrijam essa deficiência. As mudanças
podem ser simples, como treinamento, procedimento ou meios de comunicação, ou mais complexas
(e dispendiosas), como alterações no processo produtivo, no layout, reestruturação da organização,
dentre outros. O intuito desta etapa é garantir a melhoria contínua do PEA, para que este se mostre
cada vez mais adaptado à realidade da organização e as necessidades de seus funcionários.

4 CONCLUSÃO

O público alvo para aplicação de um Programa de Educação Ambiental (PEA) devem ser os
funcionários  em  todos  os  níveis  hierárquicos,  desde  a  alta  administração  até  os  funcionários
envolvidos  diretamente  na  produção.  Espera-se  que,  depois  de  ultrapassados  os  limites  da
organização, o programa possa ganhar uma maior abrangência como a aproximação do público
externo, ou seja, atividades atreladas com a circunvizinhança na qual a organização está inserida.

Ao ser implantado um programa de educação ambiental dentro de uma organização, espera-
se que, ao final, todos os funcionários estejam conscientizados sobre a necessidade da adoção de
procedimentos que permitam uma postura ambientalmente correta, que poderá ser alcançada com
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as ações educativas aqui propostas, permitindo que todos da organização pratiquem a análise, o
controle e a melhoria contínua dos processos ligados ao meio ambiente.

À medida que os funcionários da empresa tomam para si os valores ecológicos aprendidos
com  o  PEA  aplicado  aos  RSI,  estes  levam  para  fora  de  seu  ambiente  de  trabalho  os
comportamentos  ambientalmente  adequados,  de  forma  a  tornarem-se  multiplicadores  dessas
práticas  entre  seus  familiares  e  em  outros  meios  sociais  aos  quais  estejam  inseridos,
proporcionando melhorias  no gerenciamento  dos resíduos sólidos  urbanos em seus municípios,
como na coleta seletiva.

Desta forma, a educação ambiental, instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
quando dirigida a todos os públicos, formal  ou informalmente,  e realizada de forma sistêmica e
constante, permite uma mudança de âmbito nacional, capaz de significar melhorias imensuráveis a
toda à sociedade.
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