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UM APRENDIZADO CONTÍNUO
A questão do lixo – que concentra uma série de inter-relações decorrentes do processo de produção,
aproveitamento e descarte de bens e produtos – surge como um dos grandes desafios do mundo
contemporâneo. O momento atual, fruto da hegemonia capitalista, consolidou um estilo de vida baseado
na produção em larga escala e no consumo de massa. Uma das consequências da adoção desse modelo
é a crescente geração de resíduos despejados no meio ambiente.
Inúmeros pensadores vêm alertando para a necessidade urgente de refletir e agir em prol do uso
consciente dos recursos do planeta e sua preservação para as gerações atuais e futuras. Trata-se de
assunto complexo cuja responsabilidade deve ser assumida individual e coletivamente, avaliando e
diminuindo os efeitos das intervenções humanas, tendo em vista a interdependência entre todos os seres
vivos e tudo o mais que forma a comunidade de vida na Terra.
Diante desse quadro, em 2006, o Sesc deu início a um diagnóstico de situação sobre os resíduos gerados
na Instituição e um estudo de alternativas para minimizar os impactos provocados por suas atividades.
O passo seguinte foi a aplicação de projetos-piloto na Administração Central e em dois centros culturais
e desportivos, resultando na formulação de um programa. Desde 2010, vem sendo realizada sua
implantação progressiva nos demais centros culturais e desportivos.
Este documento registra a trajetória percorrida pelo Programa Lixo: menos é mais – sua atitude é
transformadora, resultado de uma proposta inovadora e exemplar, especialmente por contar com o
suporte de diversos agentes, internos e externos. A maneira compartilhada como os trabalhos foram
realizados permitiu às equipes enfrentar o problema dos resíduos e do desperdício, tornando a iniciativa
replicável em outras instâncias da sociedade.

É importante frisar que as soluções para essas questões envolvem uma cadeia de relações: começa com
os fabricantes e prestadores de serviços, passa por escolhas individuais e culmina com os programas de
coleta e destinação seletivas, as quais efetivam a reintrodução de materiais no processo industrial ou no
sistema agrícola, a reciclagem propriamente dita.
Para tanto, mudanças de atitude precisam ser estimuladas e incorporadas ao cotidiano, partindo do
enraizamento dos preceitos da responsabilidade socioambiental em um processo contínuo de aprendizado.
Destaca-se que a adoção de critérios de sustentabilidade na gestão da Instituição só foi possível em
razão do comprometimento dos funcionários, de parceiros e fornecedores externos e seus colaboradores,
envolvidos com a proposta por meio de frequentes sensibilizações promovidas pelo programa.
Desse modo, o Sesc reforça sua missão ao desempenhar um papel ativo na construção de uma
sociedade atenta aos valores da sustentabilidade e da prática cidadã, bem como ao oferecer propostas
concretas fundamentadas pelos ideais do diálogo e da cooperação.
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Danilo Santos de Miranda, Diretor Regional do Sesc São Paulo
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PONTO DE PARTIDA
Por momentos, pode parecer difícil entender a importância de prestar atenção aos resíduos. Afinal,
estamos falando só de lixo. Isso muda se considerarmos que tudo o que é descartado um dia esteve
no ambiente. Ou seja, a questão dos resíduos diz respeito à natureza de forma ampla. Quanto menos
desperdiçarmos, menos vamos pressioná-la.
O copo descartável não surgiu ali espontaneamente. A matéria prima foi extraída do subsolo, a
fabricação consumiu muita água e para ser transportado até o consumidor, utilizou-se combustível.
Tudo isso para o produto ser rapidamente desprezado.
Além disso, do cesto de lixo para frente há outra longa história a ser contada, que poderá ser triste ou
alegre dependendo de nossas escolhas, e que não tem final, porque na natureza nada começa e nem
termina. O fim de uma história é só o início de outra, nos ciclos infinitos e belos da sinfonia que nos embala.
É por esse motivo, também, que não existe o “jogar fora”. Tudo está dentro e junto conosco. Não
adianta tirarmos de nossa vista aquilo que não queremos. O planeta é um só.
Dar a destinação correta para os resíduos é contribuir para proporcionar trabalho e renda para várias
famílias. É redirecionar para o mercado matérias-primas valiosas. É evitar os lixões - que ainda
resistem em muitas cidades brasileiras, apesar de serem proibidos por lei - e a ampliação dos aterros,
grandes emissores de gases responsáveis pelo aquecimento global.
Portanto, será que realmente precisamos consumir tanto? Podemos melhorar nossa relação com os
resíduos que geramos? De que nos adianta acumular se, para isso, criamos um mundo inabitável? É
hora de perceber que o consumo desenfreado consome, na verdade, a nós mesmos e a nosso futuro.
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CONCEITO
O Lixo: menos é mais é o programa de gestão de resíduos do Sesc São Paulo voltado à minimização
da produção de resíduos e à destinação socioambientalmente responsável do que é descartado em
suas Unidades.
A minimização de resíduos buscada pelo Lixo: menos é mais se orienta pelo conceito dos 3 Rs.

LAR

REUTILIZAR
RE

ZIR

Reutilizar
objetos e
materiais,
prolongando
sua vida útil

CIC

DU

RE

Reduzir o
consumo e a
consequente
geração de
resíduos, por meio
da supressão
ou substituição
de produtos e
processos.

Reciclar
os resíduos,
devolvendo-os às
cadeias produtivas

A proposta é incentivar a produção de menos lixo e com isso, prevenir o impacto ambiental relacionado
ao processo de gestão de resíduos – coleta, armazenamento, transporte, triagem, destinação, reciclagem
(inclusive!) e disposição final. A ordem de prioridade dos Rs segue o princípio de que causa menor
impacto evitar a geração do lixo, ou seja, menos desperdício de recursos naturais, do que reciclar os
materiais após seu descarte.

7

A missão do Programa Lixo: menos é mais é contribuir para o fortalecimento da sustentabilidade
na Instituição e para a conservação do ambiente, por meio de ações de naturezas administrativa,
operacional, de infraestrutura, logística, entre outras, que aprimorem as etapas do gerenciamento dos
resíduos, do descarte à disposição final.
Sua essência é educativa, e considera que as práticas da Instituição ocorrerão com as mudanças de
percepção e comportamento de funcionários, de prestadores de serviços do Sesc e de cidadãos. Para as
pessoas repensarem seus hábitos e atitudes, elas dependem tanto de conhecimento, como de motivação.
Quando se trata de consumo responsável e geração de resíduos, é comum alguém perguntar: “que
diferença faz eu não usar um copo descartável numa cidade como São Paulo, que produz 20.000 toneladas de
lixo todos os dias”? O Lixo: menos é mais vem trabalhando para que as pessoas percebam essa resposta.

POR QUE MENOS É MAIS?

A diminuição da produção dos resíduos está presente no nome do Programa,
objetivando uma comunicação direta. Da mesma forma, optou-se por
explicitar a palavra “lixo” apesar de haver entendimentos de que o termo
adequado para o que descartamos é resíduo, ou resíduo sólido.
A ideia de “menos é mais” faz o contraponto do senso comum de “quanto
mais, melhor”. No caso dos resíduos é exatamente o contrário.
Por isso, menos lixo (menos consumo, menos desperdício...) significa:
- mais ambiente preservado
- mais recursos naturais poupados
- mais limpeza
- mais saúde
- mais simplicidade
- mais qualidade de vida.
Como o Programa é pautado na participação dos funcionários, na construção
coletiva e no compartilhamento de ideias, o próprio nome do Programa foi
escolhido após uma consulta interna. A intenção era envolver as pessoas,
estabelecendo um vínculo afetivo com o Programa desde a sua concepção.
Quando a logomarca do Programa foi criada, acrescentou-se a frase Sua
atitude é transformadora, para reforçar a ideia de corresponsabilidade
de todos, de que pouco mudaria somente por decisão institucional se as
pessoas não colaborassem efetivamente.
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ONDE ESTÁVAMOS
Antes de instituir o Programa Lixo: menos é mais em 2010, o Sesc já se preocupava com o assunto.
Várias Unidades tinham algum sistema de coleta seletiva e pelo menos cinco delas haviam feito
estudos, com assessoria técnica, para levantar as oportunidades de aprimoramento do gerenciamento
dos seus resíduos.
O Sesc São Paulo, além de sua Administração Central na capital, conta com 17 centros

socioculturais e desportivos, Unidades especializadas e áreas de apoio, como: o Centro de

Abastecimento e Logística, o Centro de Captação e Armazenagem Mesa Brasil e o Centro de
Desenvolvimento Infantil. As outras 20 Unidades estão em Araçatuba, Araraquara, Bauru,

Bertioga, Birigui, Campinas, Catanduva, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Caetano, São Carlos, São José do Rio Preto, São
José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

A Administração Central do Sesc São Paulo realizou um amplo diagnóstico da situação em 2006, após a
mudança da Av. Paulista para o Belenzinho. Nesta nova sede, já havia cestos para o descarte seletivo e
foram entregues canecas aos funcionários, para substituir copos descartáveis. O Guia de Facilidades do
Sesc, folheto explicativo sobre o novo local de trabalho já recomendava: “Descartáveis: descarte esta ideia.”
Apesar da intenção de desestimular seu uso, os funcionários tinham à disposição os copos descartáveis
e seus coletores. E, embora houvesse coleta seletiva no prédio, via-se nas estações de trabalho a mistura
de recicláveis e não recicláveis.

PESQUISA Concluiu-se que faltava clareza na proposta para que fosse possível alcançar o público

interno. Por isso, o diagnóstico incluiu uma pesquisa de percepção com 33 funcionários, representantes
de todos os setores, que confirmou o desconhecimento e baixa adesão à separação dos recicláveis. A
maioria dos entrevistados não sabia o destino dado aos resíduos do prédio, afirmando que não existia um
programa de coleta seletiva. Menos da metade usava sua caneca pessoal e seu uso se restringia a uma
ou outra bebida. Apenas uma pessoa disse ter lido “alguma orientação” para evitar descartáveis.
O lado positivo da pesquisa foi o estabelecimento de um canal de diálogo com os funcionários, que
sugeriram a realização de atividades educativas, adequações na infraestrutura, sinalização para o
descarte seletivo e uma série de medidas para diminuir o desperdício de materiais, principalmente papel.
A consolidação dos dados e recomendações daquele diagnóstico, num esforço colaborativo entre os
setores, resultou no redesenho do sistema de coleta e no lançamento do Programa Lixo: menos é mais.

9

ENVOLVIMENTO Desta vez, a estratégia de envolvimento foi outra. Com a participação do corpo

gerencial, foram promovidos e concentrados em uma semana, 11 encontros de sensibilização de todos
os funcionários. Nesses encontros, grandes mudanças de infraestrutura foram anunciadas. No início da
semana seguinte, quando voltaram ao trabalho, os funcionários encontraram novos cestos, com nova
comunicação visual e nenhum cesto individual. Os copos descartáveis também haviam desaparecido.

A experiência na Administração Central foi fundamental
para apontar a dimensão e a complexidade dos desafios que
estavam por vir.
Essa percepção resultou na criação do grupo de trabalho
para elaborar a Ordem de Serviço nº 02/2010, documento que
formalizou e estendeu o Programa ao Departamento Regional
de São Paulo.
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O Lixo: menos é mais
se adiantou à publicação
da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei
12.305/10), que determina
a elaboração de planos
de gerenciamento de
resíduos por empresas e
instituições consideradas
grandes geradores.
Curiosamente, o
horizonte definido pela
Política Nacional para
a gestão do que era
chamado “lixo” veio
reforçar vários princípios
e diretrizes do Programa
do Sesc. Ou seja, um
programa que era legal
ficou mais “legal” ainda.

PRIMEIROS PASSOS
Além de delinear o funcionamento do Programa descrito adiante, a Ordem de Serviço designou
as Gerências de Programas Socioeducativos – GEPSE e de Patrimônio e Serviços – GPS para
coordená-lo. Como a gestão de resíduos é um assunto transversal – diz respeito também às áreas de
alimentação, administrativo, manutenção, programação, comunicação, atendimento, odontologia,
entre outras – e isso ficou mais evidente ainda a partir dos diagnósticos locais realizados nos anos
seguintes, o Grupo de Coordenação foi ampliado.
Entre outras atribuições, o Grupo de Coordenação é responsável por:
• Acompanhar as fases de diagnóstico, implantação e avaliação do Programa nas Unidades.
• Promover o intercâmbio de experiências entre as Unidades.
• Propor as ações educativas para o envolvimento dos funcionários.
• Pesquisar, avaliar e indicar produtos, processos e tecnologias de menor impacto ambiental no
tocante à geração e à destinação de resíduos a serem adotados nas atividades da Instituição.
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AUTONOMIA A extensão do Grupo de Coordenação nas Unidades é o Grupo Gestor. Cada

Unidade tem autonomia para compor seu grupo e para definir seu sistema de trabalho. Os grupos
têm funcionários diretamente responsáveis pelas rotinas de manejo dos resíduos, alguns com certa
afinidade com o tema ambiental e também, outros interessados, representando todos os setores.
Ao grupo gestor cabe:
• Realizar reuniões periódicas para orientar e acompanhar a implantação das etapas do Programa
Lixo: menos é mais.
• Identificar pontos críticos e ações para diminuir impactos ambientais relacionados à geração de
resíduos, envolvendo todos os setores.

• Avaliar o consumo de produtos adquiridos pela Unidade, levantando continuamente oportunidades de
redução na geração de resíduos.
• Organizar e sistematizar informações sobre os resíduos da Unidade.

Com o firme propósito de construir uma nova relação com os resíduos, para que se transformasse numa
política interna de gestão sustentável, o Grupo de Coordenação contratou a consultoria do Instituto
Ecoar para a Cidadania1, especializada no assunto, que auxiliou o Sesc São Paulo em seus objetivos.

O Grupo de Coordenação e a equipe do Ecoar vêm analisando e redefinindo conceitos, procedimentos
e processos, dando atenção especial à origem e ao destino final do que é consumido nas atividades
da Instituição.

1
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O Ecoar é uma organização sem fins lucrativos sediada em São Paulo, atuante na área de educação ambiental desde 1992.
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O RETRATO DOS RESÍDUOS
Como reúne basicamente escritórios, restaurante, consultórios médicos, salas de reunião e auditório,
a Administração Central não é um prédio de atendimento ao público com características de centro
cultural e esportivo. O diagnóstico dos seus resíduos não reflete a situação de suas Unidades,
com visitantes e usos diferentes. O que seria encontrado, por exemplo, nas Unidades com grandes
restaurantes? E naquelas em que os visitantes fazem piqueniques? Ou se hospedam? E num cinema?
Ou numa creche para filhos de funcionárias?
Que facilidades e políticas públicas haviam relativas à gestão dos resíduos nos municípios sede de
cada Unidade do Sesc?

RADIOGRAFIA Por isso, era fundamental fazer um retrato

dos resíduos. Entre 2010 e 2011, foram realizados diagnósticos
em todas as Unidades. O trabalho envolveu visitas técnicas
de dois a quatro dias em cada Unidade, precedidas pelo
envio de um questionário aos Grupos Gestores. Essas visitas
investigaram as principais atividades geradoras de resíduos,
sua composição e reciclabilidade, e acompanharam seu fluxo,
do descarte à destinação. Foi basicamente uma radiografia dos
resíduos gerados por 4.034 funcionários, 1.758 empregados das
empresas prestadoras de serviços e 15.343.177 visitantes (no
ano de 2010).

Entre 2013 e 2015, os diagnósticos foram estendidos às Unidades inauguradas nesse período, e
atualizados para analisar a evolução do Programa Lixo: menos é mais em cada Unidade.

O que o primeiro diagnóstico encontrou

O conjunto de Unidades produzia aproximadamente 9 toneladas de resíduos por dia, excluindo os
eventuais como de áreas verdes, de construção ou de reformas.
A geração de resíduos nas Unidades variou entre 35g e 1,2kg/dia per capita*, justamente conforme
seu perfil. As menores geradoras foram as Unidades com apenas lanchonetes, sem restaurantes, pois
os resíduos de preparo e sobras de refeições representam o maior peso.

*A geração de resíduos per capita, ou por pessoa, foi obtida dividindo-se o peso médio total dos resíduos produzidos durante os dias de
pesquisa pelo número médio de visitantes e funcionários presentes em cada Unidade nestes dias.
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Nas Unidades com piscina, há mais descarte de embalagens de produtos de higiene pessoal,
enquanto na creche há mais descarte de fraldas.
Além de pesagens, a quantidade de resíduos também foi medida indiretamente pelo levantamento
do consumo de certos itens descartáveis. Estes se tornariam, então, alguns indicadores a serem
monitorados pelo Programa.

Consumo do Regional em 2010:
141.906.250

9.550.000

4.250.250

4.129.549

folhas de papel
toalha

copos
descartáveis
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folhas de papel
sulfite

potes
descartáveis
para sobremesas

Edison Carvalho de Oliveira

Algumas situações encontradas:

• Desperdício de alimentos, guardanapos, copos,
sachês de molhos e temperos e canudos nos
refeitórios de funcionários e nos restaurantes.
• Documentos impressos desnecessariamente.

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

• Tiragem excessiva de peças gráficas, folheteria.

A diversidade de cestos, de arranjos e de identificação não contribuíam para a compreensão dos
funcionários e do público sobre a forma correta de descartar.

Lixo não reciclável e lixo reciclável

Lixo não reciclável e lixo
reciclável seco (?)

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Havia duplas de cestos, por exemplo, para:

Lixo não reciclável e...não reciclável?!
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Resíduos eram mal acondicionados

• Resíduos cortantes.
• Resíduos tóxicos, como lâmpadas fluorescentes, misturados com outros materiais.
• Resíduos não ensacados, despejados diretamente em caçambas.
• Sacos pesados, exigindo mais de uma pessoa para transportá-los.
O consumo de sacos de lixo somava mais de 4 milhões por ano, ou cerca de 11.150 por dia em todas
as Unidades (ano 2010). Os motivos desse consumo excessivo eram a utilização de sacos de tamanho
inadequado ao tipo de cesto e frequência de coleta acima do necessário. As equipes de limpeza
entendiam que para “atender bem o cliente era preciso manter os cestos sempre vazios”.

CREDIBILIDADE Em algumas Unidades, as equipes de limpeza coletavam os resíduos todos juntos

para depois separar os recicláveis, muitas vezes deixando confusos os visitantes que viam essas rotinas.
Isso comprometia a credibilidade do sistema e ainda gerava riscos inerentes ao manuseio dos resíduos.
Destaca-se que o Programa Lixo: menos é mais entende que a triagem dos resíduos depois de misturados
pode mascarar a ineficiência do modelo de descarte existente, bem como a insuficiência de ações
educativas. Afinal, a coleta seletiva é o recolhimento dos resíduos após seu descarte também seletivo,
isto é, já separados pelas próprias pessoas que o geraram.
Devido ao projeto arquitetônico das Unidades, às características e à localização dos abrigos para
resíduos, foram observadas situações de coleta que precisavam ser revistas, tais como:
• Containers sendo carregados pelas escadas, por falta de elevador para esse trajeto.
• Presença de obstáculos, como postes e degraus, no trajeto até os abrigos.

• Integrantes da cooperativa parceira empurrando carrinho cheio de recicláveis rampa acima, também
por falta de elevador.

• Uso de caçamba sem o veículo adequado para basculá-la, exigindo esforço manual de esvaziamento,
incluindo a entrada do coletor na própria caçamba.
Devido à falta de abrigos internos, algumas Unidades dispunham seus resíduos na calçada, onde ficavam
sujeitos a espalhamento e à catação informal antes da passagem do veículo de coleta.
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APROVEITAMENTO Em 2010 a maior parte dos resíduos não era aproveitada. Das quase nove

toneladas coletadas por dia, apenas uma era destinada para a reciclagem por meio de cooperativas
de catadores, associações assistenciais, sucateiros informais ou catadores autônomos.
Mas esta única tonelada ainda continha resíduos não recicláveis, recicláveis muito sujos e resíduos
perigosos, como lâmpadas fluorescentes, trazendo riscos à saúde e à segurança dos envolvidos no
manejo destes resíduos e diminuindo a renda dos parceiros receptores dos recicláveis.
Cerca de oito toneladas – praticamente 88% dos resíduos (excetuando os perigosos) – eram
aterradas diariamente.
Os descartes que estavam mais adequados eram dos resíduos perfurocortantes e potencialmente infectantes
das clínicas odontológicas, destinados à esterilização em unidades licenciadas ambientalmente.
O diagnóstico também levantou as alternativas para destinação dos resíduos em cada cidade com as
Unidades do Sesc, consultando as prefeituras e visitando instituições, muitas vezes na companhia dos
grupos gestores. O resultado foi divulgado aos funcionários, também na forma de um livreto educativo,
com o intuito de estimular o descarte correto dos resíduos domésticos, incluindo recicláveis, volumosos,
pilhas e medicamentos inservíveis, entre outros.
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MAPA DOS PONTOS DE ENTREGA Veja os serviços oferecidos em cada município onde há

Unidade do Sesc:

ESSAS CIDADES TÊM LOCAIS
PARA ENTREGA DE:

ESSAS CIDADES TÊM:

Entulho e resíduos volumosos

Coleta seletiva ou pontos para recicláveis

Pilhas e baterias

Cooperativa de catadores

Lâmpadas fluorescentes
Medicamentos
Eletroeletrônicos

Osasco

São Paul o

São Caetano

São José do R. Preto

Araçatuba

Catanduv a

Birigui

Santo André

Ribeirão Preto

CAPITAL
E GRANDE
SÃO PAULO

Araraquara

Presidente Prudente

São Carlos

Taubaté

Bauru
Piracicaba

Campinas

São José dos Campos

Jundiaí
Sorocaba
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Bertioga
Santos

PERCURSO
Os resultados dos diagnósticos foram apresentados aos grupos gestores para que analisassem a realidade
das suas Unidades e encontrassem, coletivamente, formas de alterar as situações inadequadas.
O retrato encontrado e as recomendações do Programa permitiram definir medidas a serem adotadas
no Regional. Respeitando as peculiaridades locais, como também a legislação municipal específica,
a intenção foi padronizar estruturas e rotinas para facilitar a compreensão dos novos sistemas pelos
funcionários e prestadores de serviços e, ainda, para contribuir para a mudança cultural também do
público visitante.
Essas medidas estão reunidas no documento Lixo: menos é mais - Como funciona?, disponível para os
grupos gestores das Unidades e atualizado sempre que necessário.

REDUÇÃO NA GERAÇÃO
Embora qualquer produto descartável mereça ter seu uso questionado e avaliado, o Programa Lixo:
menos é mais priorizou a eliminação de alguns itens.

Beber sem produzir resíduo

Para substituir água envasada (em copos, garrafas e
galões), as Unidades passaram a priorizar o uso de água de
abastecimento público, filtrada, e como nem todas tinham um
amplo sistema de purificadores e bebedouros, foi necessário
um trabalho transversal dos setores de planejamento,
infraestrutura, compras e manutenção para garantir fácil e
pleno acesso à água potável.
Garrafas, copos e xícaras duráveis foram entregues aos
funcionários e também aos prestadores de serviços temporários
e estagiários. Essa tem sido uma oportunidade para que
multipliquem a ideia no seu cotidiano. A medida também
resulta em melhoria da saúde, pois ter a garrafa nas estações
de trabalho estimula as pessoas a consumirem mais água.

Onde ainda não há purificadores ou bebedouros, a orientação é que a água seja servida em jarras,
refresqueiras e copos duráveis para visitantes, inclusive nas salas de reunião.
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Para eliminar o uso interno de copos descartáveis, cada Unidade do Sesc:

• Mantém máquinas de café programadas no modo sem copo, para que o descartável não seja
dispensado automaticamente e as pessoas possam usar as canecas que receberam.
• Disponibiliza, nas copas, xícaras ou canecas para visitantes.

• Adota copos duráveis para os participantes dos programas infanto-juvenis.

• Prioriza a locação de copos de vidro em eventos especiais, como na abertura de exposições, com
serviço de higienização na Unidade ou fora.
Para o público, uma das orientações é entregar copos mediante solicitação, não deixá-los expostos
nos balcões das lanchonetes e comedorias.

Gerando boa impressão
Ainda que o papel seja um recurso renovável, sua produção tem impacto ambiental –
necessidade de áreas de cultivo, corte e transporte de árvores, desgaste do solo e grande
consumo de água. Por isso, o Programa orienta as Unidades a divulgarem, permanentemente,
dicas para o uso racional de papel, entre elas:
• Conferir a formatação do documento, de forma a evitar reimpressão por problemas de estética
e leiaute.
• Verificar o tamanho do conteúdo da última página e das que antecedem quebras de página
forçadas; pequenos ajustes nas margens podem reduzir o número de páginas do documento.
• Se revisar um documento e alterar apenas uma parte, imprimir apenas esta parte novamente.
• Substituir folhetos por mídia eletrônica ou outros materiais de divulgação (como banners,
totens, etc.); quando forem necessários impressos, fazer a tiragem na quantidade adequada
para evitar excedentes.
A maioria das impressoras agora é duplex: imprime frente e verso
automaticamente. O uso das duas faces da folha é inclusive uma
orientação da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P),
proposta pelo Ministério do Meio Ambiente.
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Lúcio Erico

Menos água para secar as mãos
Papeleiras interfolhas foram substituídas pelas
de bobina, provocando menos desperdício.
Foram adquiridos rodinhos, que são usados
para secar a bancada das pias dos sanitários.

Rodinho para secar a bancada em lugar do papel toalha

Sobremesa em potes duráveis

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Uma das mudanças mais significativas foi a substituição de potes descartáveis de sobremesa por
duráveis. Isto exige a reorganização das cozinhas, adequação de infraestrutura e equipes para
higienização dos utensílios duráveis e do espaço para guardá-los. Foi necessário orientar o público
a não descartar os potes nos cestos. Isso foi feito por meio de comunicado sobre sua retornabilidade
nos balcões, cardápios, mesas e chamadores de senha.

Potes de sobremesa duráveis em lugar dos descartáveis

Público é orientado a devolver os potes

21

Menos material, mais simplicidade
Veja outras substituições promovidas pelo programa:
COMO FICOU

Galões de água destilada nas clínicas odontológicas

Instalação de aparelhos deionizadores

Sachês de molhos e temperos

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

COMO ERA

Oferta de temperos em embalagens
maiores e galheteiros

No Sesc Consolação, essa mudança diminuiu o consumo de molhos de 480kg/mês em 2010
para 16kg/mês em 2015, apesar de o número de atendimentos da lanchonete ter duplicado.
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Porta-talheres
Edison Carvalho de Oliveira

Sacos para embalar talheres

Edison Carvalho de Oliveira

COMO FICOU

COMO ERA

Caixas individuais nos lanches dos programas
infanto-juvenis

Refresqueiras ou embalagens litro e copos duráveis

E MAIS:

Forros de bandeja foram eliminados. Da mesma forma, deixou-se de imprimir as segundas vias dos
comprovantes de cartão de crédito e de débito. Eram 348 mil tickets por mês, que eram colados em
folhas de sulfite (14,5 mil por mês), digitalizados e arquivados.

ENQUANTO ISSO...
Além das medidas em rede, houve iniciativas de eliminação e substituição
de produtos em diferentes Unidades, descritas em Resultados locais (pg.
48), resultado das ações educativas com os funcionários. A aplicação
dessas iniciativas em todo o Regional está em estudo.
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Edison Carvalho de Oliveira

DESCARTE PADRONIZADO
Com base em critérios funcionais e
estéticos, o Programa Lixo: menos é
mais definiu um padrão de duplas de
cestos para resíduos recicláveis e não
recicláveis em diferentes ambientes:
as “estações de descarte coletivo”.

Estações de descarte coletivo nas áreas de alimentação, de apoio e de circulação

A substituição de cestos individuais por estações de descarte serviu para estimular a percepção
da geração pessoal de resíduos à medida que eles se acumulavam nas mesas de trabalho. E
durante o percurso até a estação de descarte mais próxima, o gerador também pode refletir sobre
a reciclabilidade ou não de cada resíduo, escolhendo em que cesto descartá-lo. Por isso, manter
“cestinhos” individuais nas mesas de trabalho contraria uma das premissas do Programa, além de
aumentar desnecessariamente o trabalho das equipes de limpeza.
Para atender à legislação na Capital, além das duplas de cestos nos diversos ambientes, foram
dispostos nos acessos principais das Unidades, conjuntos para descarte separado de papéis,
plásticos, vidros, metais e não recicláveis.
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Símbolos da cultura do descarte fácil e “natural” dos resíduos, os
cestos individuais foram retirados

POR DENTRO DA SEPARAÇÃO
Os recicláveis abrangem apenas os resíduos aceitos localmente pelas cooperativas,
para posterior envio às indústrias de transformação. Isopor, por exemplo, é reciclável
em Taubaté, onde há uma fábrica recicladora, mas pode não ser em outras cidades. A
definição da lista de recicláveis de cada Unidade depende da existência de parceiros que
consigam encaminhar estes resíduos.
Os resíduos não recicláveis são aqueles que costumamos chamar de “orgânicos”,
equivocadamente. Orgânico diz respeito à composição química do material. Papel, por
exemplo, é orgânico, mas deve ser separado como reciclável. Já porcelana e espelhos não são
recicláveis, nem orgânicos. Por isso o Lixo: menos é mais para evitar esta confusão, adotou a
nomenclatura não recicláveis em vez de orgânicos, para incluir todos estes resíduos.

O descarte de resíduos perigosos foi reorganizado:

• Resíduos infectantes das
clínicas odontológicas em
cestos padrão, melhorando
a separação dos recicláveis
gerados nessas áreas,
conforme os planos de
gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde
exigidos por legislação
federal e estadual.

Edison Carvalho de Oliveira

• Pilhas e baterias em coletores especiais, acessíveis ao
público nas Centrais de Atendimento. O texto do coletor lembra
a importância, em primeiro lugar, de se evitar o uso de pilhas:
repense a aquisição de aparelhos e brinquedos eletrônicos,
cuja produção causa grande impacto ambiental. Se realmente
precisar de pilhas e baterias, prefira as recarregáveis.

Edison Carvalho de Oliveira

À medida que a compostagem for implantada nas Unidades do Sesc, a categoria
compostáveis será separada dos resíduos não recicláveis.

“O Lixo: menos é mais impactou muito
minha atividade profissional. Além da
orientação e do uso adequado dos itens
que temos na odontologia, ressaltou nossa
função de educadores, seja para nosso
público e também colegas de trabalho.
E como profissional da área de saúde,
pensar em um meio ambiente melhor para
se viver é propiciar qualidade de vida para
as pessoas. Acredito que o programa é de
fundamental importância para o setor de
odontologia do Sesc”.
Gustavo Zeferino
(Odontologia - Sesc Jundiaí)
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COLETA E ARMAZENAMENTO

Sob os aspectos operacional e educativo, foi
adotado um padrão de cor para os sacos: cinza para
resíduos não recicláveis e incolor para recicláveis.

Lúcio Érico

A padronização das estações de descarte simplificou o recolhimento dos resíduos, reduzindo a
quantidade de pontos de coleta e a necessidade de diversos tamanhos de sacos.

O cinza segue o padrão proposto pelo Conselho
Nacional de Meio Ambiente-CONAMA (Resolução
275/2001), que estabelece o código de cores para
os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado
na identificação de coletores e nas campanhas
informativas para a coleta seletiva.
Como a referida resolução não determina uma cor
para o conjunto de recicláveis, o Sesc adotou o
incolor, buscando, literalmente, dar transparência
Saco cinza para não recicláveis e incolor para recicláveis
ao programa. Isso permite que o público perceba
o conteúdo reciclável do saco, estimulando o
descarte seletivo. Da mesma forma, permite a equipe de limpeza detectar falhas de descarte, mistura
ou sujidade dos resíduos. Nesses casos o saco incolor é encaminhado ao depósito de não recicláveis e
a informação compartilhada com os grupos gestores da Unidade para que haja reforço educativo com
os funcionários e visitantes.
O uso de sacos branco-leitosos já era uma determinação legal para os resíduos infectantes e
perfurocortantes das clínicas odontológicas.
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Para melhorar a ergonomia, a segurança e a organização, a maioria dos depósitos de resíduos
das Unidades foi adaptada (processo em andamento nos prédios mais antigos). A orientação do
Programa é para que não utilizem containers para armazenar os resíduos, mas estruturas mais leves
e de manuseio fácil durante carga e descarga ou abrigos de alvenaria.

Exemplos de armazenamento adequado dos resíduos em Unidades do Sesc

As rotinas para as equipes de limpeza estão descritas no guia Procedimentos Operacionais para
a Coleta e Armazenamento dos Resíduos, na forma de livreto e cartaz afixado nas salas das
limpadoras contratadas, em cada Unidade. O guia aborda, por exemplo, os cuidados a serem
tomados na disposição dos cestos e de suas tampas, no uso dos sacos, na frequência de coleta
e no reposicionamento dos cestos após sua retirada para higienização.

Material educativo para equipes de limpeza
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DESTINAÇÃO
O destino mais apropriado para os resíduos é aquele que permite seu máximo reaproveitamento,
sempre dentro de condições de segurança humana e ambiental. Por isso, todos os parceiros receptores
e transportadores são avaliados e monitorados com relação ao licenciamento de suas atividades.
As quantidades de cada categoria de resíduos e as datas de retirada são registradas, em cada
Unidade, na planilha Controle de Saída de Resíduos.

O caminho dos resíduos do Sesc São Paulo
RESÍDUO

DESTINO

APROVEITÁVEIS (COMO MATERIAL

DOAÇÃO PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS

RECICLÁVEIS

REPASSE PARA COOPERATIVAS DE CATADORES OU, NA

ESPORTIVO, MÓVEIS ETC.)
ÓLEO COMESTÍVEL

MUNICIPAIS DE COLETA SELETIVA

CREDENCIAIS DE IDENTIFICAÇÃO

DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR PARA RECICLAGEM

CARTUCHOS DE IMPRESSORAS

DEVOLUÇÃO AO FABRICANTE PARA RECICLAGEM

LÂMPADAS FLUORESCENTES

TRATAMENTO EM EMPRESAS LICENCIADAS

PILHAS

(CONTRATO GERAL PARA A COLETA E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS DE TODAS AS UNIDADES)

INFECTANTES E

ESTERILIZAÇÃO EM EMPRESAS LICENCIADAS

OUTROS RESÍDUOS PERIGOSOS

TRATAMENTO EM EMPRESAS LICENCIADAS

SOLVENTES ETC.)

EVITAR ESTES RESÍDUOS)

PERFUROCORTANTES

(ÓLEO LUBRIFICANTE,
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INEXISTÊNCIA DESSAS, PARA EMPRESAS OU PROGRAMAS

PARA POSTERIOR ATERRAMENTO

(EMBORA A ATENÇÃO MAIOR SEJA PARA

NÃO RECICLÁVEIS

ATERRO SANITÁRIO

ENTULHO E REJEITO VOLUMOSO

ATERRO PARA INERTES OU ÁREAS DE

PROGRAMA LIXO: MENOS É MAIS

TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) AUTORIZADOS

Unidades*
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5
4
3

destinam seus recicláveis para
cooperativas de catadores que
beneficiam 980 cooperados
coleta seletiva pública
catadores autônomos

instituições assistenciais

* incluindo a Administração Central

O reverso da logística
Resíduos como credenciais de identificação, cartuchos de impressoras
e alguns equipamentos odontológicos inservíveis são devolvidos aos
fabricantes para reaproveitamento ou recebem outra destinação final
ambientalmente adequada. Esse caminho de volta, ou logística reversa, é uma
determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos para diversos produtos
descartados, como embalagens (inclusive de óleo lubrificante e agrotóxicos),
pneus, lâmpadas, pilhas e baterias, eletroeletrônicos e seus componentes.
Ainda que o funcionamento pleno do sistema de retorno desses itens dependa
de alguns acordos setoriais entre o governo federal e os fabricantes ou suas
associações, definidas as responsabilidades dos atores da cadeia, o Sesc
discutirá a questão com seus fornecedores.

Resíduos
potencialmente
perigosos que
deixaram de ser
descartados no
ambiente em 5 anos:
Lâmpadas
fluorescentes 155.431 unidades (ou
106 unidades por dia)

Pilhas (incluindo as
trazidas pelo público) 4.395 kg (ou 2.4kg/dia)

POR QUE APOIAR AS COOPERATIVAS DE CATADORES?
A catação de recicláveis nas ruas é uma atividade árdua, individual,
feita por pessoas (inclusive crianças e adolescentes) sem trabalho
formal. Os materiais coletados costumam ser vendidos a preços
abaixo dos praticados no mercado. A diferença fica com os depósitos
e atravessadores, alguns dos quais não atendem a requisitos sanitários,
ambientais e legais. Organizados em cooperativas ou associações, com
mais espaço e estrutura, os catadores conseguem melhorar resultados,
pois podem enfardar os materiais e juntar cargas maiores, barateando
os fretes. As cooperativas de catadores foram reconhecidas e priorizadas
também na Política Nacional de Resíduos Sólidos por entender-se que elas
prestam importantes serviços à sociedade, gerando renda e possibilitando
condições de vida mais adequadas às pessoas em risco social.
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Edison Carvalho de Oliveira

A doação dos materiais às cooperativas é feita mediante assinatura do Termo de Parceria para o Repasse
de Resíduos Recicláveis ou Aproveitáveis. O documento estabelece as responsabilidades do Sesc e das
cooperativas parceiras. Em linhas gerais, cada Unidade deve manter um programa educativo interno sobre
o descarte seletivo correto, para reduzir riscos de mistura dos resíduos, e facilitar o acesso aos depósitos,
que devem estar limpos e organizados. Já às cooperativas compete retirarem os recicláveis na frequência
estipulada, garantindo que sua triagem e destinação ocorram de modo socioambientalmente responsável:
sem trabalho infantil, em condições de saúde e segurança dos cooperados e comprovando que o eventual
rejeito da triagem é recolhido pela coleta pública, entre outros aspectos.

Edison Carvalho de Oliveira

Cooperativa Mãos Dadas, parceira da Unidade Ribeirão Preto Casa Cairbar Schutel, parceira da Unidade Araraquara.
Aproveitamento de mobiliário descartado pelo Sesc
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Cooperativa de Coleta Seletiva da Capela do Socorro,
parceira das Unidades Interlagos e Santo Amaro
PROGRAMA LIXO: MENOS É MAIS

“Foram abertas portas para
outras áreas, onde pudemos
integrar os cooperados com
várias atividades que acontecem
ao longo do ano no Sesc, como
cursos compatíveis com nosso
trabalho. Isso contribuiu ainda
mais para nosso crescimento e
amadurecimento profissional.”
Telines Basílio do Nascimento
Junior, o “Carioca”, presidente
da Coopercaps, parceira
das Unidades Interlagos
e Santo Amaro

CONSOLIDANDO O TRAJETO
As diretrizes e orientações do Programa são encaminhadas por meio dos Documentos de Comunicação
Interna (DCA), da Administração Central para as Unidades. Algumas delas inclusive compõem manuais
específicos. É o caso do Guia de Boas Práticas – exposições e instalações. Esse documento orienta sobre
planejamento, montagem e desmontagem, incluindo a destinação dos resíduos.
Quanto à elaboração dos contratos de limpeza e de remoção de resíduos, os Memoriais Descritivos
sobre esses serviços estão sendo gradativamente ajustados, incorporando os aspectos operacionais
do Programa Lixo: menos é mais. Nesses memoriais, a indicação da existência do sistema de coleta
seletiva em cada Unidade, com procedimentos detalhados e ilustrados, permite que as empresas
vislumbrem a complexidade dos serviços a serem prestados, podendo formar e preparar melhor suas
equipes. De outro lado, auxiliam os funcionários do Sesc que monitoram esses serviços.

AMPLIAÇÕES É bom lembrar que o Sesc São Paulo está ampliando sua rede física e que sempre

há reformas nas Unidades. Por isso, o Programa de Necessidades, roteiro para a equipe de arquitetura
e planejamento e as Normas Técnicas da Engenharia indicam como os projetos das futuras Unidades
devem contemplar as recomendações do Programa relativas à infraestrutura para reduzir a geração
de resíduos e para promover o melhor fluxo possível dos resíduos ainda não evitáveis.

Transparência de nossas ações
Aspectos do programa que são objeto de auditoria:
• A existência do Termo de Parceria para o Repasse de Resíduos Recicláveis ou Aproveitáveis.
• O preenchimento adequado e o envio mensal, à Administração Central, da planilha de Controle de
Saída de Resíduos.
• A identificação correta das estações de descarte coletivo.
• A sinalização e a organização dos locais de armazenamento dos resíduos.
Novos itens serão incluídos no roteiro de auditoria, abordando também os processos adotados para
reduzir a geração de resíduos.
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EDUCAR PARA MUDAR
As ações educativas direcionadas ao público interno – funcionários, prestadores de serviços,
temporários e estagiários – recebem ênfase do programa. É preciso dar o bom exemplo antes de
envolver os visitantes. Para isso, foram e continuam sendo realizados encontros de sensibilização,
treinamento das equipes de limpeza e encontros técnicos com os grupos gestores, descritos adiante.

ENCONTROS DE SENSIBILIZAÇÃO

Campinas, 2011

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Esta atividade expositiva e interativa é aberta por representantes da GEPSE e da Gerência da
Unidade, eventualmente do grupo gestor local.

Piracicaba, 2015

Apresentação de Patricia Blauth, do Instituto Ecoar
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Depois disso, há um diálogo conduzido pela consultoria, abordando informações gerais sobre resíduos
(geração, caracterização, impactos das alternativas de disposição, minimização, etc.) e as rotinas
específicas de gestão dos resíduos nas dependências do Sesc – da segregação à destinação final – e
nas residências das pessoas.

“Quem sabe o destino do seu próprio lixo?”

O encontro discute a questão dos resíduos sob a ótica da sustentabilidade, tratando dos aspectos
ecológico, sociocultural, econômico e político dos resíduos.
Tendo em vista que a intenção é estimular a mudança de valores, sentimentos e atitudes em relação
ao consumo e descarte, o encontro de sensibilização se concentra em desconstruir alguns conceitos
do senso comum. Por exemplo, a descartabilidade é abordada no contexto de sua insustentabilidade
ambiental, da finitude dos recursos naturais e também na percepção que as pessoas têm de tempo,
de pressa e de futuro, alimentadas pela propaganda que instiga um padrão de vida acelerado. Da
mesma forma, “avanço” tecnológico, progresso e modernidade são relativizados, contribuindo para
aliviar, pelo menos, a ideia de que “lixo é um mal necessário”, um dos inevitáveis “frutos da evolução”.

“O mais marcante
nessa experiência foi
notar o desperdício! O
questionamento de “Isso
é mesmo necessário?!”
ou “Isso vai gerar algo
positivo e produtivo?!” é
um exercício que passa
a fazer tanto sentido
que fica praticamente
impossível ser ignorado.
Com esse conceito de uso
racional, de REDUÇÃO,
fica fácil analisar cada
ação do cotidiano,
pessoal e profissional.
Poupamos dinheiro,
poupamos esforços,
poupamos tempo... E
sobra energia pessoal
para ser empregada em
ações mais produtivas!”
Fábia Lopez Uccelli Odontologia do Sesc
Catanduva

PARTICIPAÇÃO A interatividade do encontro permite debater e

esclarecer dúvidas dos participantes, entre elas: “consumir mais
(ainda que produza resíduos) não gera mais emprego?”, “usar
descartáveis não é mais higiênico?”, “não precisamos mudar todo
o sistema econômico para preservar o ambiente?”, “as mudanças
não dependem, fundamentalmente, dos governos?”
Partindo da análise dos resíduos descartados nas Unidades,
similares aos gerados em nossos lares, o encontro de
sensibilização leva à reflexão: “do que precisamos, de fato, para
ter qualidade de vida”?
Com linguagem acessível, humor e provocação, o encontro
procura fazer com que as pessoas percebam os resíduos - tema
em princípio indigesto - como questão relevante e identifiquem
as ações que compõem um estilo de vida e consumo menos
perdulários, com a mesma satisfação e com ganhos ambientais.
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Entre 2010 e 2015, foram realizados 174 encontros, envolvendo 6.056 pessoas: funcionários,
prestadores de serviços, representantes das cooperativas e convidados.

Sorocaba, 2013

Itaquera, 2013

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Thermas de Presidente Prudente, 2015

“Este programa de
minimização de resíduos
do Sesc foi essencial
para alicerçar o programa
de educação para a
sustentabilidade. A Instituição
se torna o exemplo, se faz
mais coerente. Esse programa
fez e faz pensar o nosso dia a
dia na Unidade, mobilizando
funcionários a criar e colocar
em prática soluções que
otimizam o uso de material.
Muitas condutas foram
transformadas. Paradigmas
foram mudados. Mas, é claro,
o trabalho educativo deve ser
constante e frequente”.
Regina Siqueira da Silva Programação, Sesc Itaquera

Santo Amaro, 2013

LIVRETO Em 2012 foi elaborado o livreto Lugar de lixo é... onde mesmo?, material informativo sobre

os tipos de resíduos, alternativas ao uso de descartáveis, reuso e descarte responsável, servindo de
complemento aos encontros de sensibilização.
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Publicação traz mais informações sobre como lidar com os resíduos
PROGRAMA LIXO: MENOS É MAIS

Edison Carvalho de Oliveira

O livreto também foi disponibilizado para o público
nas versões impressa e digital (http://issuu.com/
sescsp/docs/guia_lixo_menos_e_mais).
Para evitar desperdício, a versão impressa foi
entregue em atividades programáticas específicas,
incluída no acervo das bibliotecas ou ainda exposta
para consulta em totens em algumas Unidades
(foto), podendo ser solicitada pelos visitantes.

As equipes de prestadores de serviços são
convidadas para os encontros de sensibilização
dos funcionários nas Unidades.
Todavia, a adaptação para as novas rotinas de
coleta ainda é um desafio, pois a motivação, na
perspectiva educativa, mais do que a de “cumprir
o dever”, requer uma aproximação permanente.
A rotatividade dos funcionários das empresas
contratadas é grande. Isso exige mais dedicação
do grupo gestor para manter as equipes
orientadas e evitar, especialmente, a mistura dos
resíduos já separados nas estações de descarte.

Edison Carvalho de Oliveira

CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES
DE LIMPEZA

Prestadores de serviços participam de sensibilização

“Antes não me preocupava em separar as embalagens. Desde o início
do programa aqui no Sesc também faço em casa, coleto o óleo de
cozinha e entrego nos locais que recolhem. As “meninas” [colegas de
trabalho] comentam sobre a separação dos materiais em casa, trazem
as pilhas para depositarem nas caixinhas do Sesc... Estão muito felizes!
Há comprometimento de todos pela causa”.
Elaine Caberlin da Cunha – líder da equipe de limpeza
no Sesc Catanduva

35

Edison Carvalho de Oliveira
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Coleta indevida: misturando o que já estava separado

CONVERSAS A questão vem sendo contornada pelo

aumento na frequência de conversas com as equipes
contratadas e pelo envolvimento de integrantes do grupo
gestor com mais formação ou prática em educação/
comunicação, o apoio do guia e do cartaz já descritos e
a abordagem mais integradora e acolhedora. Conforme
depoimentos de funcionários mais antigos das equipes
de limpeza, que participaram desses eventos educativos,
o programa Lixo: menos é mais valorizou seu trabalho.
Alguns, inclusive, declararam levar este aprendizado às
suas famílias e comunidades.
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“Achei a conversa
maravilhosa. Se todo mundo
fizer um pouquinho, vai mudar
muita coisa. Precisamos
entender primeiro, para
depois fazer em casa, tudo
separadinho. E já estou
passando para o meu filho
o que temos que fazer para
evitar mais lixo. No lugar de
um quilo, a gente pode juntar
até meio por dia. É só saber
fazer. Não dá trabalho. Com
força de vontade, a gente
chega lá.”
Maria Celma Torres Rocha Auxiliar de limpeza
no Sesc Jundiaí

ENCONTROS TÉCNICOS
Os encontros técnicos promovem aprofundamento conceitual, atualização de informações e troca de
experiências entre os grupos gestores para a sustentação do Programa. Acompanhe o breve histórico
dos encontros.

2012 Realizado na Administração Central do Sesc São Paulo, esse encontro apresentou o primeiro

balanço do Programa e contou com apresentação de Elisabeth Grimberg, socióloga e coordenadora
executiva da área de resíduos do Instituto Pólis, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Também houve relatos de algumas Unidades sobre a evolução local do Programa.

2013 A programação desse encontro, na Unidade Vila Mariana, contou com apresentação de

Esclarecimento de dúvidas pela GEPSE

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

resultados e com dinâmicas de grupo sobre os próximos passos a serem dados pelo Programa.
Também foram expostas as ações das Unidades, entre elas as medidas de redução no consumo de
materiais, água e energia nos consultórios da Unidade Ribeirão Preto.

Apresentação do trabalho em grupo

2015 Considerando a demanda dos grupos gestores pela discussão de aspectos de educação e

comunicação, esse encontro foi realizado em 3 dias: um na Administração Central, destinado à
participação de todas as gerências e os dois seguintes na Unidade Itaquera, com representantes dos
grupos gestores.
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DINÂMICAS Com o dobro dos participantes dos anos anteriores, a programação incluiu várias

Exercício de classificação dos resíduos

Lúcio Érico

Lúcio Érico

dinâmicas de grupo, visita à composteira da Unidade e entrega de uma balança digital a todos os
representantes, para aprimorarem a quantificação dos resíduos nas suas Unidades.

Funcionária testa balança durante evento

Edison Carvalho de Oliveira

O palestrante convidado foi Carlos Henrique Oliveira, urbanista especialista em resíduos, que foi
consultor do Ministério do Meio Ambiente na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Carlos apresentou a atuação da recém-criada Aliança Resíduo Zero Brasil.

SEM DESPERDÍCIO O encontro também

serviu para que o grupo observasse suas
atividades geradoras de resíduos. Sem
divulgação prévia, foi medido o resto ingestão
dos participantes durante o almoço. O resultado:
apenas uma pessoa deixou sobras no prato.
Além disso, por meio de displays na mesa,
solicitou-se o uso de apenas um guardanapo
por pessoa durante os lanches.

Participantes atentos no encontro técnico
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INICIATIVAS DE UNIDADES
Os grupos gestores das Unidades vêm desenvolvendo suas próprias atividades educativas para os
públicos interno e externo. Seguem alguns exemplos.
1. “Lixotur” - percurso interno pela Unidade, no âmbito das atividades de integração de novos funcionários,
para a compreensão do fluxo dos resíduos

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

2. Visitas aos locais de destinação de resíduos da cidade

Funcionários do Sesc conhecem uma central de triagem de recicláveis em São Paulo (Interlagos)

Luis Emílio Guimarães Boldrin - Sesc Taubaté

3. Aplicação de quiz lúdico sobre resíduos

Funcionários participam de questionário lúdico
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4. Elaboração de informativos internos

BOLETIM INFORMATIVO | SESC Bertioga | Fevereiro | 2011

Edição Nº 1

Editorial
É com prazer que enviamos a primeira edição do Boletim Informativo
do Programa Lixo: Menos é Mais. O objetivo principal deste boletim é informar
a todos os funcionários da U.O. sobre a implantação do programa e o
andamento dos processos adotados. Esperamos também que seja um espaço
para que os funcionários opinem, dêem sugestões e tirem dúvidas a respeito
da gestão de resíduos no SESC Bertioga. A idéia é fazer com que este Boletim
seja trimestral.
Com a sua participação ele ficará mais interessante e informativo!

Implantação
A primeira fase da implantação do Programa Lixo: Menos é Mais
encontra-se em vias de ser concluída. A coleta dos recicláveis foi iniciada nas
áreas externas e de hospedagem. Os hóspedes recebem informações sobre o
Programa na contracapa do Caderno de Programação e na abertura da
primeira noite.

Sr. Marcelo Mello, presidente
da COOPERBEN, e funcionários
do SESC, na Sala de Reuniões,
em um dos encontros sobre
o Programa.

Foram feitos 12 encontros sobre o Programa, durante os quais
todos os funcionários foram informados sobre o trabalho em
desenvolvimento em Bertioga e em todo o Regional, e puderam conhecer o
destino do material separado aqui, por meio do Sr. Marcelo Mello,
presidente da CooperBen Cooperativa de Beneficiamento de Materiais
Recicláveis e Educação Ambiental, sediada no município do Guarujá.

Recicláveis domésticos
Os recicláveis domésticos dos funcionários e terceirizados podem ser
trazidos para o SESC Bertioga. Todo material trazido de casa deve ser
colocado na caixa preta localizada à esquerda da entrada de veículos. Essa
caixa é exclusiva para os resíduos dos funcionários, e deve permanecer
sempre tampada. Ela dispõe ainda de uma tampa lateral, para facilitar a
carga e descarga de volumes maiores.

Lixeiras da UO identificadas com as informações sobre o descarte adequado dos resíduos.

A coleta seletiva foi iniciada no SESC Bertioga no dia 26 de julho de
2010, e a primeira carga de recicláveis seguiu para a CooperBen em 05 de
agosto, com 447 kg aferidos após a triagem na cooperativa. Até hoje, foram
mais de 18 toneladas enviadas, com uma média semanal de aproximadamente
800 kg por semana. Esses números só têm sido possíveis devido à colaboração
de todos. Os próximos desafios são iniciar a coleta seletiva internamente em
todos os setores da Unidade e implantar o processo de compostagem na
Gleba II.

Comissão do Programa Lixo: Menos é Mais

Vila Mariana

Vila Mariana

Caixa exclusiva para os recicláveis dos funcionários, ao lado da entrada de veículos.

Óleo

No dia 11 de maio de 2010, na sala de reuniões do Setor de Serviços
Gerais foi realizada a primeira reunião da Comissão do Programa Lixo: Menos é
Mais da U.O. Bertioga, que conta com representantes de todos os setores:

O óleo separado em casa pelos funcionários também pode ser
trazido para o SESC. Realizar o descarte do óleo usado é simples: basta
colocar o óleo numa garrafa pet com a tampa bem rosqueada, e depositá-la
na mesma caixa preta destinada aos resíduos domésticos dos funcionários.
Esse óleo será devidamente triado ao chegar à CooperBen.

• Administrativo: Claudia Maduro (Compras), Paulo Fernandes Bispo
(Almoxarifado) e Zuleide Alves da Silva (Odontologia)
• Alimentação: Letícia Cristina Guidugli Santos
e Vander Vitor Cassiano (Lanchonete)
• Central de Atendimento: André Osmar Martins
• Central de Reservas: Eliane Nunes Buschelli
• Manutenção: Adriano Gonçalves Baião
• Programação: Erika Ebling, Juarez Michelotti
e Vinicius Cerqueira Rodrigues
• Serviços/Governança: Fabiana de Oliveira (em licença);
Marlene Margiori (suplente)

Ao repensar o consumo, evitar desperdícios, reutilizar materiais e
destinar adequadamente os resíduos, você ajuda a diminuir a exploração
dos recursos naturais; reduzir o consumo de energia; diminuir a poluição do
solo, da água e do ar; prolongar a vida útil dos aterros sanitários; diminuir
os custos de produção com o aproveitamento de recicláveis pelas
indústrias; diminuir os gastos com limpeza urbana; fortalecer as
organizações comunitárias; e gerar emprego e renda pela comercialização
dos recicláveis.

A Comissão se reúne periodicamente para discutir questões relativas à
gestão de resíduos em todos os setores. As ações já iniciadas são avaliadas, e
buscam-se soluções em conjunto para novas questões que surgem à medida
que se desenvolve o Programa na Unidade.

Bertioga

Caso você tenha uma dúvida ou idéia relativa à gestão dos resíduos,
procure o(s) representante(s) do seu setor na Comissão do Programa!

Você sabia?

TROMBONE

Este é um espaço para você tirar dúvidas,
dar sugestões, críticas e opiniões sobre a gestão de resíduos.
Coloque a boca no trombone!
Os textos devem ser enviados para vinicius@bertioga ou juarez@bertioga.

São Carlos
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Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

5. Pesagem e monitoramento das sobras dos lanches pelas crianças do Programa Curumim

Santos

“Essa ação com as crianças
do Programa Curumim do
Sesc São Paulo nos permitiu
discutir vários temas, como
consumo, alimentos naturais
e industrializados, recursos
naturais, matérias -primas,
brinquedos, brincadeiras e
muitas descobertas. Aprendi
muito com os colegas de
equipe, com as crianças e seus
familiares”.
Marise Teixeira Cabral
coordenadora do Programa
Curumim do Sesc Santos

ONDE CHEGAMOS
Dada a abrangência geográfica do Lixo: menos
é mais, sua transversalidade e, especialmente,
o imenso potencial para sensibilização das
pessoas envolvidas, é provável que os dados
abordados adiante traduzam os resultados apenas
parcialmente, pois não incluem a repercussão
positiva do Programa, exemplificada pelos diversos
depoimentos apresentados.

“Deixei de ser consumista e hoje percebo que vivo bem sem
tantas coisas que antes eu considerava indispensáveis. Passei
a comprar refis de alguns produtos como sabonete líquido. E, ao
comprar uma revista nova, eu a deixo em algum lugar público
para outra pessoa ler, em vez de descartar imediatamente. São
ações que antes nem passavam pela minha cabeça, mas eu me
identifiquei com o Programa e hoje não saberia fazer diferente.
Agradeço ao Sesc pela oportunidade que me foi dada de ser uma
pessoa melhor”.
Lilian Camilo - Setor Esportivo da Unidade São José dos Campos

Sem que fosse promovido qualquer
ação direta nesse sentido, escobrimos
também que o Programa, por promover
maior integração dos setores, ampliou
o conhecimento dos funcionários sobre
sua própria Unidade. E despertou alguns
funcionários para novas atitudes:

“O Programa Lixo: menos é mais e as
ações sobre educação socioambiental
realizadas só reforçaram minha
capacidade de compreensão dos
fatos e me ajudaram e ajudam a
ampliar minha consciência. Minha
família também foi privilegiada com
esses conhecimentos e hoje, em
nosso dia a dia, muitas ações já
estão introjetadas, afetando nossa
vida pessoal e revelando valores em
nossas palavras e atitudes”.
Claudia de Figueiredo - gerente da
Unidade Sorocaba

Aprendizados Funcionários passaram

a levar sacolas duráveis às compras.
Outros deixaram de usar produtos de
isopor, devido a sua pouca aceitação
para reciclagem pelas cooperativas.

“Este planejamento “sustentável” tem contribuído para um olhar
mais criterioso, para os outros planejamentos sob a minha
responsabilidade”.
Rafael Suzushi – Programação da Unidade Thermas Presidente
Prudente
“À frente do grupo gestor, tive que lidar com inúmeras situações
inéditas na minha carreira profissional, como a de organizar
reuniões, eventos e visitas técnicas, liderar treinamentos para a
equipe de limpeza e traçar estratégias de destinação de materiais
específicos, entre outras. Assim, pude me desenvolver em áreas
distintas às que tenho no setor de comunicação. Todas essas
experiências foram e são muito importantes, pois aprendi a lidar
com adversidades com mais naturalidade”.
Claudio Eduardo - Comunicação da Unidade Consolação
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O Lixo: menos é mais ainda motivou alguns funcionários
academicamente. Para pelo menos três deles, o programa foi objeto
de trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC).

“Hoje sou pósgraduando em Gestão
Ambiental, muito pelo
envolvimento com o
programa. O prazer de
desenvolver um trabalho
de tamanha importância
faz com que busquemos
a melhoria em cada
ação, nos tornando mais
éticos, responsáveis
e comprometidos...”
João Paulo Sena Comunicação Unidade
Santo Amaro

ALCANCE Outros comportamentos foram mudados. Por exemplo,
quantas pessoas agora têm minhocários? Como as crianças
participantes do Programa Curumim passaram a lidar com a
questão do desperdício de alimentos em suas casas? Quantos
visitantes se inspiraram no programa e passaram a divulgá-lo?
Enquanto se definem os mecanismos de pesquisa para retratar melhor
o novo cenário, apresentam-se alguns resultados quantitativos das
medidas adotadas na Instituição.

6.1. RESULTADOS EM REDE
O esforço do Programa Lixo: menos é mais teve conquistas significativas. Embora a geração total de
resíduos tenha aumentado 19%, a população do Sesc São Paulo (visitantes e funcionários) aumentou
46% no mesmo período. Isto significa redução na geração per capita de 21%.
Além disso, a quantidade de resíduos destinada para reciclagem aumentou 73%.

Indicador

2010

variação

2014

Geração per capita (g/dia)

2010

pessoas/ano 

(público+funcionários)

17.150.281

+46%

25.047.366

2014

191,8
g/dia

redução 21%

151,6
g/dia
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O uso de papel sulfite foi otimizado, considerando
que o número de funcionários aumentou 62%.

2010

2014
7,6

Folhas por funcionário por dia

-14,5%

6,5

4.034

+62%
6.535

Edison Carvalho de Oliveira

nº de funcionários

Na Unidade São Carlos,
especificamente, a
campanha com cartazes,
conversas nos setores,
mensagens eletrônicas
e fundo de tela reduziu o
consumo de papel para além
da meta estipulada pelo
grupo gestor: 7% ao ano.

“Antes, quando um instrutor se
ausentava, era impressa uma
nova escala com a alteração
de aulas. Atualmente, temos
uma folha de cobertura de
aulas no quadro de avisos do
setor, onde apenas anotamos
o nome do instrutor substituto e
o horário, evitando assim, uma
nova impressão. Diminuímos a
solicitação de serviços gráficos,
principalmente em campanhas,
e apostamos nas redes sociais e
nos postais digitais para divulgar
a programação esportiva”
Lilian Camilo - Unidade São José
dos Campos
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Mas o uso de papel em todo o regional
ainda é elevado, tendo aumentado 38%:
2010

2014

9.550.000

13.163.500

Em 2014 o
consumo
chegou a quase
660 toneladas,
o peso de 10
baleias francas!

Uma baleia
franca adulta mede
aproximadamente
17 metros

E a produção desta quantidade de papel requer:

13.160

32.900.000

árvores

litros de água

Porém, sem a redução no consumo per capita de
2.368 folhas para 2.014 – mais 14 resmas seriam
gastas por dia, o que equivale a 11t de papel/ano,
220 árvores, 550.000l de água.
.
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O consumo total e per capita de copos descartáveis diminuiu.

2010

2014

-15%
3.611.715

Copos (ano)
4.250.250

+45%

número de funcionários
e terceirizados
5.792

8.399

-41%
Copos po r
funcionários
(dia de trabalho)

2,35

1,38

Quantos copos seriam descartados em 2015 se não tivesse ocorrido a redução no consumo e a
quantidade acompanhasse o aumento no quadro dos colaboradores? (Resposta no rodapé da página.)

R: 6.162.862 copos; se empilhados resultariam numa coluna com quase 31km de altura.
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Lara Pessoa - Unidade Pompeia

Cristina Marques - Unidade Belenzinho

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Edison Carvalho de Oliveira

Funcionárias usando canecas duráveis

Penha Isabel Iani - Unidade São Carlos

Edison Carvalho de Oliveira

Copos duráveis substituíram os descartáveis

Copos de vidro no refeitório da Unidade Vila Mariana
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2010

VARIAÇÃO
- 31%

57,3
(folhas/per capita)

4.069.700

- 36%

2.620.600

4.129.549

- 58%

1.747.494 *

82,7
(folhas/per capita)

2014

*Usados para sorvetes

Edison Carvalho de Oliveira

potes descartáveis
para sobremesas*

sacos para “lixo”

papel toalha

E outros descartáveis foram sendo reduzidos...

Unidade Bertioga: o uso dos potes descartáveis diminuiu com a adoção de potes duráveis. Em alguns casos, as sobremesas deixaram de ser previamente porcionadas. As pessoas se servem usando prato ou tigela
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RESULTADOS LOCAIS
Pompeia: água grátis
Foram instalados no restaurante purificador
e copos duráveis, oferecendo água livre de
embalagens. E grátis.

Unidade Pompeia: purificador e copos duráveis

......................R$ 2,20
......................R$ 2,20
......................R$ 3,70
......................R$ 2,20
......................R$ 3,10
......................R$ 4,20
chocolate

......................R$ 4,20

ate).................R$ 4,20

(3ª a sáb., das 11h às 21h30; dom. e feriados, das 11h às 18h30)

Queijo fresco no pão de forma integral
Inteiro.............................................................................................R$ x,xx
5,50
Meio................................................................................................R$ x,xx
2,75
Queijo mussarela, tomate, manjericão e queijo
cremoso no pão de forma integral
x,xx
Inteiro.............................................................................................R$ 5,50
Meio................................................................................................R$ x,xx
2,75
Unidade
Ipiranga:
oferta
de meio
sanduíche
Queijo prato,
presunto
e queijo
cremoso
no pão

......................R$ 2,00
......................R$ 2,00
......................R$ 2,00
......................R$ 2,00

....................R$ 2,20
......................R$ 2,80
......................R$ 2,40
......................R$ 2,40
......................R$ 3,10
......................R$ 3,30

................. ....R$ 3,30
.................. ....R$ 2,20

ela)

......................R$ 3,30
......................R$ 4,40
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......................R$ 1,70
......................R$ 2,80

Ipiranga: porções no tamanho certo
Para diminuir o desperdício de alimentos, a
lanchonete da Unidade Ipiranga passou a oferecer
meias porções de sanduíches. (Outras já o faziam
para sopas e saladas). Confira no cardápio.
A medida contribuiu para que a geração total de
resíduos na área de alimentação não aumentasse,
apesar do incremento no número de refeições e de
lanches servidos.

de forma integral
Inteiro.............................................................................................R$ 5,50
Campinas
e Pinheiros: no quilo ...R$ 2,75
Meio.............................................................................................

fica mais leve
mussarela
de búfala ede
pasta
de tomate para
A Berinjela,
mudança
no sistema
refeição
(queijo cremoso, manjericão e tomate) no pão ciabata
peso resultou na redução do desperdício. No
Inteiro.............................................................................................R$ 6,60
restaurante
de Campinas, antes self
...R$service
3,30
Meio.............................................................................................
livre, os restos deixados no prato após a
refeição
caíram
de 83 gramas
Frango desfiado
com84%,
queijo passando
cremoso, cenoura
ralada
e
tomate
em
rodela
no
pão
ciabata
para 13,5 gramas, em média.

Inteiro.............................................................................................R$ 6,60
Meio................................................................................................R$ 3,30
Em várias Unidades com suporte técnico

Peito
de peru, mussarela
de búfala,
alface, tomate
da Gerência
de Saúde
e Alimentação-GSAL,
eajustes
pasta deno
mostarda
melbuffets
no pão eciabata
leiautecom
dos
no tamanho
Inteiro..........................................................................................
...R$ 6,60
das cubas também foram feitos para reduzir
o desperdício de alimentos.
Meio.............................................................................................
...R$ 3,30
PROGRAMA LIXO: MENOS É MAIS

83 g

13,5 g

g

Edison Carvalho de Oliveira

Luiz Carlos de Souza Martins - Sesc CAL

Centro de Armazenagem e Logística:
caixa vai, caixa volta
O Centro de Armazenagem e Logística-CAL utilizava
cerca de 900 caixas de papelão por mês para
transportar as mercadorias às Unidades.
Essas caixas foram substituídas por equivalentes
de plástico, retornáveis. Para acondicionar
objetos frágeis, agora são usadas aparas de papel
descartado. E seu fechamento, mais simples, ainda
dispensa o uso de fitas adesivas. Imagine quanto
impacto ambiental isso aliviou. Sem contar que as
operações de embalagem e descarga dos produtos
foram otimizadas.

Centro de Armazenagem e Logística: caixas retornáveis

Vila Mariana e Santo André:
não precisa estocar guardanapos
Nos refeitórios os funcionários levavam muitos
guardanapos às mesas para não terem que
voltar aos buffets. E depois os guardanapos
eram descartados sem terem sido usados.
Então, a Unidade passou a deixar os porta
guardanapos nas próprias mesas. E o consumo
caiu de 7 para 2 guardanapos por refeição.

Araraquara: lanche a granel
Em várias atividades o Sesc oferece “kit
lanches” aos participantes. Nem todas as
pessoas consomem todos os componentes do
kit, deixando-os na embalagem. Após a refeição
ficam embalagens cheias e vazias, recicláveis
misturados com não recicláveis, frutas,
guardanapos, etc.
Durante a corrida 6K, em 2014, a Unidade
Araraquara montou uma grande “feira” no ginásio
da Unidade e os participantes puderam escolher
o que queriam comer.

Lucas Tannuri

Unidade Vila Mariana: porta guardanapos nas mesas

Unidade Araraquara: lanche a granel
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Os participantes da corrida foram convidados a trazer suas próprias garrafas para
abastecer nos galões de água em certos pontos do percurso. Isso evitou o consumo de
11.500 copos descartáveis de água.

Edison Carvalho de Oliveira

Interlagos
Tem duas composteiras:
1) No viveiro de plantas, mais didática, para uso
nas oficinas de jardinagem; seu composto é
aplicado na horta.
2) Na Central de Resíduos, com
aproximadamente 20m2, cujo composto é
usado no plantio de árvores nativas.

Unidade São Carlos: alimentando o minhocário
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Edison Carvalho de Oliveira

Interlagos, São Carlos, Itaquera e
Presidente Prudente: mãos às sobras
O Lixo: menos é mais estimula o uso de
composteiras e minhocários, abordando o tema
nos encontros de sensibilização para que sejam
adotados inclusive fora do Sesc.
Algumas Unidades já praticam a compostagem.

Unidade Interlagos: composteira no viveiro de plantas

São Carlos
Aqui, o sistema de minhocário que recebe cerca
de 370kg/ano de sobras de preparo de alimentos
da lanchonete, é operado inteiramente pelos
participantes e instrutores do Programa Curumim.
O composto gerado é utilizado na área verde da
Unidade ou doado aos funcionários interessados.

Ana Paula Schitkosk

Itaquera
Nessa Unidade, há nove composteiras como
a da foto, que juntas, produzem cerca de uma
tonelada de composto por mês.
Parte dos materiais resultantes de poda e
capina é utilizada diretamente como cobertura
nas áreas verdes da Unidade ou doada para os
parques da região.

Thiago Ferri

Unidade Itaquera: Composteira

Thermas de Presidente Prudente
As três composteiras da Unidade, cada qual
com 3,50m3 tem sido um laboratório para o
grupo gestor, que observou que a velocidade
de decomposição do material varia bastante
conforme os tipos de folhas usadas, misturadas
com borra de café da Comedoria.

Unidade Thermas de Presidente Prudente: funcionários
inauguram a composteira
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Há várias outras iniciativas de redução na geração de resíduos nas Unidades.
Estas vão desde pequenas substituições, como de sacos plásticos descartáveis por
reutilizáveis (com fechamento ziploc), para guardar moedas nos caixas, de flipchart
(que usa folhas de papel) por quadros brancos...
Passam por mudanças estruturais, como a melhor ventilação de sanitários para
eliminar o uso de desodorizadores e revisão de projetos de iluminação, priorizando o
uso de LED no lugar de lâmpadas fluorescentes.
E envolvem os visitantes, como os clientes das lojas Sesc, ao serem indagados:
“Você precisa de uma sacola?”
O Programa Lixo: menos é mais continua incentivando a descoberta e adoção de
novas atitudes transformadoras.
Contato: menosemais.coordenacao@sescsp.org.br

Este material foi impresso em papel Cocoon 90g/m2, fabricado com pasta 100% recuperada pós consumo,
certificação FSC. Durante sua produção consome menos energia e água e gera menos emissão de CO2.
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