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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

“Processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de
vida e sua sustentabilidade.”

Política Nacional de Educação Ambiental 
Lei nº 9795/1999, Art 1º.



Programa corporativo elaborado em conjunto com os colaboradores, 
dotado de ferramentas para a sistematização e gerenciamento das ações de 
Educação Ambiental já desenvolvidas pelo Grupo, assim  como novas ações 

a serem criadas. 



Objetivo Geral

Como começamos?

Diagnóstico das ações de
educação ambiental
desenvolvidas pelas
concessionárias.

Criação de grupo de trabalho
para definição da metodologia
de gerenciamento corporativo
das ações de educação
ambiental do Grupo Águas do
Brasil.

Mapeamento dos requisitos
legais referentes à Educação
Ambiental no âmbito federal e
estadual.

2013

Realização do Curso de Capacitação para
Multiplicadores em Educação Ambiental, com duração
de 20 horas/aula.

2014

Lançamento do Programa Olhar Ambiental nas 
concessionárias do Grupo Águas do Brasil.

Promover e apoiar ações de educação ambiental do Grupo 

Águas do Brasil e estabelecer parcerias com os diversos setores 

da sociedade, visando dispersar conhecimentos e habilidades

para a conservação do meio ambiente, uso consciente da água, 
gestão de resíduos e universalização do saneamento básico.



Conscientização 
Socioambiental

Partes 
Interessadas

Grupo Águas do 
Brasil

Parcerias:

Secretarias 
Municipais de 

Educação
Prefeituras

Órgãos Estaduais 
(Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros)

ONG’s e Organizações 
Não Governamentais

Projetos 
Sociais



Onde o Olhar Ambiental é 
desenvolvido?

MG
1. Pará de Minas

RJ
1. Petrópolis
2. Araruama
3. Saquarema
4. Silva Jardim
5. Niterói
6. Campos dos Goytacazes
7. Resende
8. Nova Friburgo
9. Paraty

SP
1. Araçoiaba da Serra
2. Votorantim
3. Jaú

Público Alvo
▪ Todos os colaboradores (contratados ou terceirizados);
▪ Instituições de Ensino (Ensino Fundamental/Médio,

Técnico e Acadêmico);
▪ Clientes e não clientes.



Cartilha – Família Brasil, conhecendo o caminho das águas
Cartilha em quadrinhos, que descreve um dia da família Brasil,
cujo o pai é um colaborador do Grupo Águas do Brasil. São
tratados vários assuntos na cartilha, como os processos de
tratamento de água e esgoto, a gestão dos resíduos sólidos, o uso
inteligente da água etc.

Materiais desenvolvidos para o 
público infantojuvenil

Jogo – Brincando com a Família Brasil
Jogo de tabuleiro, que acompanha os personagens da família Brasil
e um dado. Nele é possível testar todos os conhecimentos
adquiridos com a leitura da Cartilha – Família Brasil, conhecendo o
caminho das águas.



Cartilha – Um olhar ambiental do saneamento
A proposta da cartilha é fornecer informações básicas que 

permitam ao leitor entender um pouco sobre sustentabilidade, 
os ciclos da água e do saneamento, bem como qual é o seu papel 

na preservação do meio ambiente, e, principalmente, na 
conservação da água.

Materiais desenvolvidos para o 
público adulto

Fôlderes informativos sobre
água e esgoto
Distribuídos em grandes
eventos.



Atividades Desenvolvidas



Recebimento de visitantes nas 
estações de tratamento de água e 

esgoto para apresentação do 
processo de tratamento, mostrando 
o trabalho desenvolvido pelo Grupo, 

com o objetivo de evidenciar a 
importância do saneamento para a 

sociedade e o meio ambiente.

Visita as Unidades



Apresentação de temas 
relacionados ao Programa Olhar 

Ambiental com o objetivo de 
conscientizar os envolvidos sobre a 

conservação do meio ambiente, 
uso consciente da água, gestão de 

resíduos e universalização do 
saneamento básico.

Palestras



Apresentação de itens diversos 
com o objetivo de mostrar o 

trabalho desenvolvido durante 
um processo educativo, que 

esteja relacionado aos objetivos 
do Programa Olhar Ambiental.

Exposições



Participação e/ou promoção de 
eventos com o objetivo de 

difundir temas socioambientais 
para públicos mais amplos, 

objetivando uma conscientização 
mais direta e objetiva.

Eventos



Realização de atividades lúdicas, 
como a realização de jogos e/ou 
dinâmicas, por exemplo, com o 

objetivo de conscientizar os 
envolvidos de uma maneira mais 

dinâmica e criativa. 

Oficinas



Projeto de incentivo à 
conscientização socioambiental, 

promovendo a criatividade e 
desenvolvendo o senso crítico dos 
envolvidos, alicerçado na análise e 

pesquisa de temas.

Concursos Culturais



Resultados Obtidos

12989

34627

27365

19069

6829

24954

35476

18290

2014

2015

2016

2017

Acompanhamento Anual de Metas e Resultados 
Globais

Realizado Meta

94.050 PESSOAS CONSCIENTIZADAS
DIRETAMENTE



94.050
PESSOAS CONSCIENTIZADAS

1º Lugar no Prêmio
Sustentabilidade 2017 do
SINDCON, na Categoria
Institucional.



“A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da
história e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobiliza-se,
organiza-se para mudar o mundo.”

Paulo Freire, Cartas à Cristina, 1994
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Felipe Baida

felipe.baida@grupoaguasdobrasil.com.br
(21) 2729-9912 / (21) 97216-0912


