
 



Sobre o programa Benchmarking 
Brasil:  
 

 

 

Em 14 edições já realizadas, o Programa 

Benchmarking Brasil se consolidou como 

um dos mais respeitados Selos de 

Sustentabilidade do país.  

 

Com uma metodologia estruturada, 

reconhecida pela ABNT, e participação 

de especialistas de vários países, o 

Ranking Benchmarking define e 

reconhece os detentores das melhores 

práticas de sustentabilidade do Brasil.  

 

O programa, além do Ranking congrega outras ações de fomento a 

sustentabilidade como publicações, banco digital de livre acesso, encontros 

técnicos, feiras e congressos, entre outros.  

 

Além de incentivar a busca da melhoria contínua e a adoção das boas práticas 

nas organizações, o Programa Benchmarking Brasil contribuiu ao longo destes 

15 anos de forma efetiva com a construção de massa crítica em 

sustentabilidade no país.  

 

Em 2013, Benchmarking Brasil foi o grande vencedor (1º colocado) na 

categoria Humanidades do Prêmio von Martius de Sustentabilidade da Câmara 

de Comércio Brasil Alemanha. 

 

Mais informações no site www.benchmarkingbrasil.com.br  
 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/


RK EMPRESA CASE BENCHMARKING 

1º Itaipu Binacional (PR) Biodiversidade Nosso Patrimônio 

2º CEAGESP (SP) Reduzindo o Desperdício 

3º CAIXA (DF) Geração de Renda e Energia 

4º FURNAS (RJ) Furnas Educa 

5º Dana Brasil (RS) Fertirrigação Beneficia Rio 

6º Fundação Alphaville (SP) Dilema Comum, Solução Compartilhada 

7º ALUMAR (MA) Ações Ecológicas em Manguezal 

8º Casa da Moeda do Brasil (RJ) Produção sustentável 

9º Biosev (SP) Programa de Segurança Veicular 

10º Instituto Embratel Claro (RJ) REDE + CRIANÇA 

11º Cargill Agrícola SA (SP) Prêmio Cargill – Uso Racional da Água 

12º Copel GeT (PR) Museu: 15 anos de história 

13º Instituto do Câncer (SP) Retorno de Medicamentos ao Estoque 

14º Grupo Neoenergia (RJ) Programa Diálogo Neoenergia 

15º Labor Educacional (SP) Educação e Sustentabilidade 

16º Fundação Vunesp (SP) Sistema Agroflorestal Rikwil 

17º Biosev (SP) Prevenção de Incêndios 
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Banco de Boas Práticas 

Socioambientais 

Um Banco de Práticas, Ideias e Soluções 

356 Cases Benchmarking 

Selecionados por 191 especialistas de 21 diferentes países 

Temáticas Gerenciais N˚ Cases 

Arranjos Produtivos 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para novos designs de 

produção que otimizem o desempenho ambiental do processo produtivo. 

10 

Educação, Info e Com. Socioambiental 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que atuam na formação 

socioambiental do individuo e/ou estabelecem diálogos ou intercâmbio com um ou mais 

segmentos da sociedade. 

105 

Emissões 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para redução, tratamento e 

destinação de gases poluentes e/ou causadores de efeito estufa.  

16 

 

Energia 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para inovações que resultem em 

maior eficiência ou substituição da matriz energética por fontes mais limpas e/ou renováveis. 

18 

Ferramentas e Políticas de Gestão  

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a gestão da 

sustentabilidade nas organizações e sociedade. 

61 

 

Manejo e Reflorestamento 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para recuperação e manutenção 

da flora e fauna nativas, assim como dos recursos naturais diversos.  

11 

 

Pesquisas Cientificas e Novos Produtos 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações e soluções que contribuam com 

a proteção e preservação ambiental e social, e/ou mudanças de hábitos de consumo. 

11 

Proteção e Conservação 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações que contribuam com a 

recuperação, manutenção e ampliação de espaços ambientais em áreas delimitadas, como 

parques de preservação,  reservas, etc. 

35 

Recursos Hídricos e Efluentes 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a conservação, 

recuperação, melhoria da qualidade, e uso racional da água nas organizações e sociedade. 

38 

Resíduos 

Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações para a minimização, destinação, 

tratamento, e/ ou reinserção de resíduos na cadeia produtiva.  

51 

 

Banco de Cases Benchmarking: Práticas, técnicas, projetos, tecnologias, estratégias e ações 

que contribuíram com a melhoria do meio ambiente natural,  social e econômico.  

 356 
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 ARRANJOS PRODUTIVOS 

10 Cases 

 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para 

novos designs de produção que 

otimizam o desempenho ambiental do 

processo produtivo 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=27bccb
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ArcelorMittal Brasil S.A. 

Case: Gestão Sustentável de Resíduos e Co-produtos 

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: Luiz Antônio Rossi 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: Buscar a redução de estoques de resíduos antes 

considerados passivos ambientais e sem valor agregado e 

melhorar o diálogo com as diversas partes interessadas, 

desmistificando a classificação dos resíduos gerados antes 

vistos como lixo industrial. O Principal objetivo é a garantia 

da sustentabilidade na empresa; agregar valor e reduzir 

custos; propiciar a destinação adequada, eliminando 

passivos e garantindo novas aplicações técnicas e 

ambientalmente corretas; contribuir para a diminuição da 

extração e degradação de recursos naturais; contribuir para 

a geração de renda e melhoria da qualidade de vida da 

comunidade do entorno. Destaque para: a implantação da 

Central de Armazenamento de Resíduos e Co-produtos 

(CASP) para disposição temporária de resíduos visando seu 

reaproveitamento futuro; o início da caracterização 

ambiental quebrando paradigmas e eliminando o conceito 

“equivocado” do uso de escórias, pós e lamas pelos órgãos 

ambientais, que enxergavam os seus usos como descarte 

de lixo industrial; o investimento e desenvolvimento de 
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novas tecnologias; a diminuição de grandes estoques de 

lamas, pós e escórias; e a criação de valor para os co-

produtos nas diversas aplicações. Edição 2009 

 

ArcelorMittal Brasil S/A 

Case: Programa de Sustentabilidade  

Cidade: Belo Horizonte  

Estado: MG 

Responsável: Rodrigo Lana de Almeida  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Nosso principal objetivo é promover a ampliação 

das atividades industriais para atender às crescentes 

demandas do mercado, com ações que promovam o 

desenvolvimento sustentável, contribuindo com o 

desenvolvimento dos empregados, prestadores de serviços 

e das comunidades locais. A metodologia do projeto 

consiste em total apoio técnico e financeiro ao produtor 

florestal. Sem isso não seria possível o projeto obter 

sucesso do Programa de Sustentabilidade. Teremos como 

resultados:  

Vantagens para as comunidades vizinhas: 

- Geração de empregos, negócios e distribuição de renda; 

fonte alternativa de renda para pequenos e médios 

produtores rurais; aumento na arrecadação de impostos 

para os municípios de abrangência; 
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Proteção ao Meio Ambiente: 

- Seqüestro e fixação de CO2 pelas florestas, reduzindo os 

impactos no clima do planeta; 

Bons negócios para o produtor florestal: 

- Fonte complementar de renda assegurada; 

aproveitamento de terras ociosas e ou degradadas; 

- Geração de renda com outros produtos além da madeira 

(mel, óleo, sementes etc). Edição 2010 

 

Cargill Agrícola  
Case: Pomarola mais Sustentável 

Cidade: Santo Amaro 
Estado: SP 
Responsável: Fernando Janizello 
Cargo: Analista de Sustentabilidade 
Temática Gerencial: Arranjos Produtivos 

Resumo: Com o objetivo de oferecer ao consumidor um 

produto de qualidade e mais sustentável, a Empresa 

mapeou a toda a cadeia produtiva da sua principal linha de 

molho de tomates, a Pomarola, em busca de oportunidades 

para redução dos impactos socioambientais. Após um ano 

de projeto, a produção de Pomarola obteve um ganho 

energético de mais de 28 milhões de KWh, o equivalente ao 

consumo residencial durante um mês inteiro de uma cidade 

como Mogi das Cruzes, com 125.549 residências. Foram 

ainda contabilizadas as reduções de resíduos sólidos, em 22 
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toneladas, e de dez mil toneladas de CO2. Esse montante 

equivale as emissões geradas por toda frota de veículos da 

cidade do Rio de Janeiro, rodando por um dia com mais de 

2.200.000 veículos. Houve também uma redução de 

aproximadamente 185 toneladas de papelão. Com ações de 

envolvendo o campo, logística, processos fabrís, 

embalagens, energia e resíduos. Ao todo foram envolvidas 

mais de 60 pessoas da equipe interna e mais de 30 

fornecedores no projeto Receita pomarola de 

Sustentabilidade. Edição 2015 

  

Chamma da Amazônia  

Case: Ecoparcerias – Facilitando o Trabalho 

Cidade: Belém 

Estado: PA 

Responsável: Maria de Fátima Chamma Farias  

Cargo: Diretora Geral 

Resumo: A Fluidos da Amazônia tem por objetivo trabalhar 

com matérias-primas regionais. As principais preocupações 

são: geração de recursos e renda para a região, agregando 

valor de mão-de-obra ao produto final, o uso de práticas 

que não interfiram no Meio Ambiente, a contribuição para a 

divulgação da cultura Amazônica e a valorização do homem 

dentro do processo produtivo. Assim, pratica-se as 

"Ecoparcerias" que apóiam projetos de empresas que 
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buscam o Desenvolvimento da Região através do 

Desenvolvimento Humano. Nas "Ecoparcerias", a empresa 

atua como consumidora das matérias-primas das 

comunidades ligadas a estes projetos, tais como: óleos 

naturais, raízes e ervas, Cestarias e embalagens em palha 

de guarumã entre outras. A empresa participa do programa 

Produção Mais Limpa, vinculado ao Programa de 

Econegócios do SEBRAE que visa racionalização dos 

recursos (água, energia, redução de resíduos), a educação 

ambiental consistindo numa orientação da metodologia de 

"Produção Mais Limpa", em investimentos na redução de 

resíduos ou na utilização destes pela empresa. Edição 

2003 

 

Ekofootprint Impressões Sustentáveis 

Case:  Impressão sustentável de documentos utilizando 

tecnologia ecológica que gera 90% menos resíduos. 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Responsável: José Claudio Fonseca  

Cargo: Diretora de Marketing 

Resumo: Buscou-se alcançar a sustentabilidade como um 

todo, incluindo os aspectos ecológicos, sociais e éticos. Por 

isto, sobre uma base de aspectos ecológicos, sociais e 

éticos. Por isto, sobre uma base de tecnologia "verde" de 
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impressão (tinta feita com cera de base 30% orgânica e 

papel reciclado ou feito com bagaço de cana) foram criados 

outras diretrizes: Foi criada uma tabela de preços que leva 

em conta a cobertura colorida, fazendo com que impressos 

"menos coloridos" custem menos, tornando proporcional, 

justa e ética a sua precificação. Por tornar o produto 

ecológico mais atraente do que o tradicional, tornou mais 

viável a sua disseminação no mercado. Somente softwares 

originais e licenciados são utilizados. O projeto de lojas 

prevê acessibilidade a "cadeirantes" , e está em estudo a 

impressão Braille para deficientes visuais. Estabeleceu-se 

que os veículos envolvidos seriam abastecidos 

exclusivamente com álcool para diminuir a geração de CO2. 

Quando possível, entregas são feitas com bicicletas. Edição 

2013 

 

Itautec S/A - Grupo Itautec 

Case: Gestão Ambiental aplicada na cadeia de valor - Case 

embalagens - Redução de insumos sob a ótica ambiental  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: João Carlos Redondo  

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: Principal objetivo é o aprimoramento dos 

processos visando a redução de insumos e resíduos, com 
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diminuição da matéria-prima (papelão); redução do número 

de paletes de madeira; ganho no armazenamento de 

produtos; redução dos custos da embalagem e do calço; 

redução da quantidade de carretas; redução da conta frete 

(transporte); redução no consumo de combustível; redução 

da emissão de CO2. Por se tratar de um item comum nas 

empresas de qualquer segmento, o projeto oferece a 

oportunidade de melhoria contínua em diversos segmentos 

da economia. Edição 2008 

 

PRECON ENGENHARIA  
Case: Solução Habitacional Precon 
Cidade: Belo Horizonte 
Estado: MG 
Responsável: Carina Martis 
Cargo: Analista de Comunicação e Marketing 

Temática Gerencial: Arranjos Produtivos 

Resumo: A Solução Habitacional Precon (SHP) é um 

sistema construtivo industrializado para a construção de 

empreendimentos residenciais multifamiliares, com prazo 

de construção reduzido pela metade, se comparado à 

construção tradicional; e com alto padrão de qualidade. 

Com tecnologia inovadora e patenteada pela empresa, a 

SHP começou a ser pensada na década de 90, quando a 

Empresa percebeu que o setor habitacional não 

acompanhava os avanços de industrialização da construção 

dos setores comercial e industrial. Diante deste cenário, a 

Empresa deu início ao desenvolvimento de uma solução 

baseada nos pilares da Industrialização como base para 
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aumento de produtividade; Sustentabilidade como premissa 

na solução. Qualidade e conforto para o morador como 

fatores de inclusão social; Foco na baixa renda (programa 

Minha Casa, Minha Vida) para atuação no déficit 

habitacional na base da pirâmide brasileira. A SHP se 

destaca em seu setor por apresentar desempenho 

referencial em relação aos principais desafios da 

sustentabilidade (produtividade, déficit habitacional, mão 

de obra, consumo de recursos naturais e resíduos), 

configurando-se como indutora de uma esperada e 

necessária mudança dos atuais padrões de desempenho 

ambiental e social do setor. Edição 2015 

 

Volkswagen Caminhões & Ônibus 

Case: Pensando no ciclo de vida e a tecnologia ambiental 

dentro da indústria automotiva brasileira – o  estudo de 

caso do caminhão Constellation VW 19.320E  

Cidade: Resende  

Estado: RJ  

Responsável: Gian Gomes Marques  

Cargo: Engenheiro de produto 

Resumo: Introdução de uma nova perspectiva ambiental, 

utilizada na Europa, no mercado Brasileiro com objetivo de 

uma obtenção dos potenciais de: aquecimento global, 

formação de ozônio troposférico e acidificação, fazendo 

inventário dos materiais de ambos os veículos (10.662 

peças), inovações tecnológicas do processo produtivo e 
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testes de emissões e consumo de combustível. Edição 

2008 

 

Walmart Brasil 

Case: Sustentabilidade de Ponta a Ponta  

Cidade: Barueri  

Estado: SP 

Responsável: Yuri Nogueira Feris 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade  

Resumo: O primeiro ponto relevante e fator decisivo para 

o sucesso do projeto relatado é a contextualização da 

importância estratégica de se ter produtos mais 

sustentáveis, tanto para o varejista quanto para seus 

fornecedores. Nossa principal motivação é mobilizar 

parceiros comerciais para a construção da cadeia de 

suprimentos do futuro e aumentar a oferta de produtos 

mais sustentáveis para os clientes. Com o Projeto 

Sustentabilidade de Ponta a Ponta, demonstramos que é 

possível desenvolver produtos e processos mais 

sustentáveis por qualquer empresa e ao mesmo tempo 

gerar uma metodologia replicável em parceria com seus 

demais fornecedores e pelos fornecedores de seus 

fornecedores, em um efeito cascata positivo. Edição 2010 
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YAGASAI Indústria de Fibras LTDA 

Case: Coleta de Côco Verde 

Cidade: Osasco  

Estado: SP  

Responsável: Eleonora Silva Lins e Sean Harton  

Cargo: sócios proprietários 

Resumo: Vendo-se dentro do 3º maior conglomerado 

urbano do mundo, perceberam que um dos sérios 

problemas era a escassez de espaço para armazenar as 13 

mil toneladas, por dia, de lixo produzido apenas na capital. 

Iniciaram a produção industrial de fibras e substratos 

naturais a partir da coleta de côco verde, que iria para o 

lixo. Iniciamos coletas em fevereiro no Parque Estadual Vila 

Lobos, retirando dos aterros e lixões, cerca de 17 toneladas 

de lixo por mês. Hoje, em agosto, retiramos os cocos do 

Parque Vila Lobos, do CEASA, do Esporte Clube Pinheiros, 

do Horto Florestal, parte da Rodoviária do Tietê, da região 

do Pari, do Parque Ibirapuera, poupando aos nossos aterros 

cerca de 355 toneladas por mês, equivalentes a mais de 

4.200 toneladas por ano. A ampliação da rede de coletas 

está prevista, com inclusão de outros três Parques 

Municipais da região Sul e Leste em breve. Hoje damos 

empregos a 10 funcionários em regime de CLT que têm 

jornada de trabalho de 40 horas semanais, dois prestadores 

de serviços constantes e tentamos promover integração 
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social e educação ambiental dos grupos com os quais nos 

envolvemos. Tivemos como aprendizado observações para 

aprender as nuances de um negócio cujo modelo não é 

conhecido e paciência para saber enfrentar todas as 

dificuldades que surgem inerentes a esse tipo de negócio. 

Também o fato de que não foi preciso recorrer a 

empréstimos ou financiamentos para iniciarmos deve ser 

mencionado como um complicador a menos. Edição 2008 
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EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

105 Cases 

  

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações que 

atuam na formação socioambiental do 

individuo e/ou estabelecem diálogos ou 

intercâmbio com um ou mais 

segmentos da sociedade 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=11cbaa
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Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A  

Case: Projeto Minhocário 

Cidade: Guarulhos 

Estado: SP 

Responsável: Wlademir Zamolo  

Cargo: Gerente EHS 

Resumo: O Projeto Minhocário estabelecido em ago/2002 

veio de encontro ás exigências normativas do Sistema de 

Gestão Integrada em Segurança do Trabalho, Saúde e Meio 

Ambiente - SGI de SESMA - colaborando com a meta 

corporativa de reciclagem/reuso de 80% do total em kg dos 

resíduos sólidos gerados no Aché. O Projeto é uma parceria 

do Aché Laboratórios Farmacêuticos SA com a Secretaria de 

Recursos Hídricos, Saneamento e Obras Departamento de 

Água e Energia Elétrica - DAEE - onde o Aché recuperou as 

instalações do desativado minhocário existente em área do 

Parque Ecológico do Tietê, sua manutenção e transporte 

dos resíduos orgânicos gerados no restaurante do Aché 

para serem tratados no minhocário. O minhocário faz parte 

do circuito de educação ambiental do parque Ecológico do 

Tietê, onde os visitantes do parque recebem informações 

sobre ações ambientalmente corretas e o minhocário 

representa o ciclo natural da vida onde a matéria orgânica 

após a degradação, volta ao meio ambiente em forma de 

húmus servindo 
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de adubo para as plantas.  Edição 2004 

 

AGCO - Unidade: Valtra do Brasil Ltda 

Case: Programa de educação ambiental   

Cidade:  Mogi das Cruzes  

Estado: SP 

Responsável: Sirlene R. Dutra Pinto  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: O programa de educação ambiental foi 

estabelecido para sensibilizar, estimular, conscientizar e 

contribuir para a formação da comunidade escolar (alunos 

da rede pública de ensino do município de Mogi das 

Cruzes), oferecendo oportunidades para o desenvolvimento 

de atividades ainda não exploradas pelas escolas em busca 

do desenvolvimento sustentável da sociedade. Desde o 

início do programa em 2006, tivemos a participação de 

2440 crianças de escolas rede pública de ensino de Mogi 

das Cruzes/SP, mostrando que é fundamental a inserção 

das iniciativas ambientais que envolvem escolas da 

comunidade onde se está inserido, contribuir para que 

conceitos de sustentabilidade sejam inseridos dentro do 

universo escolar e abrir portas com a comunidade para 

demonstrar as atividades da empresa. Após a implantação, 

o melhor tipo de avaliação do Programa de Educação 

Ambiental é aquela feita pelas pessoas que participaram 
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das visitas ou que tiveram a oportunidade de conhecer as 

unidades móveis. Entre professores e pais de alunos o 

retorno tem superado as expectativas da empresa. Por 

atender diretamente a crianças, que representarão o futuro 

do país e da humanidade, o programa é muito bem 

avaliado pelos benefícios que proporciona não apenas 

agora, mas para futuras gerações que poderão compartilhar 

dessa cultura de preservação do meio ambiente que a 

empresa trabalha nas visitas. Edição 2010 

 

AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas  

Case : Reciclagem Solidária  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Fabiana Rafaela Pizzolati  

Cargo: Analista de Responsabilidade Corporativa 

Resumo: A AmBev criou o programa Reciclagem Solidária 

para fomentar a reciclagem de resíduos sólidos, por meio 

do apoio ao desenvolvimento sustentável de associações e 

cooperativas de catadores de recicláveis. Em 2007 o 

programa foi aperfeiçoado visando garantir cada vez mais a 

continuidade e sustentabilidade das atividades e ampliou 

suas ações, promovendo também trabalho de apoio à 

gestão das cooperativas. Também houve o aumento do 

número de localidades abrangidas. Até 2007, 36 grupos, 
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em nove estados (Amazonas, Espírito Santo, Distrito 

Federal, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Mato Grosso) já foram beneficiados pelo 

programa, totalizando cerca de mil catadores de materiais 

recicláveis. Entre os meses de setembro e dezembro de 

2007, foram coletadas cerca de 1.000 toneladas de 

materiais recicláveis pelos 16 grupos que fazem parte do 

programa. A AmBev promove atividades de apoio à gestão 

das cooperativas, com informações sobre saúde e 

segurança, contabilidade, modelos de fichas e planilhas de 

controle de receitas e custos, adoção de melhores práticas 

de trabalho e preservação ambiental. Edição 2008 

 

AMBEV - Companhia de Bebidas das Américas  

Case : Jovens de Responsa  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Ricardo Rolim  

Cargo: Diretor de Relações Socioambientais 

Resumo: É fato que o álcool tem funções importantes para 

humanidade. No entanto, se de um lado ele é benéfico, de 

outro, se não for usado com moderação pode trazer 

problemas. 

Para minimizar tal risco a proposta é investir na prevenção 

de seu consumo indevido. 
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Atentas a esta importante temática, organizações sociais 

espalhadas pelo país apostam na criação de soluções 

simples e eficazes para prevenir o uso de bebidas alcoólicas 

por adolescentes menores de 18 anos. Estas organizações 

fazem parte do “Programa Jovens de Responsa”, uma 

iniciativa fomentada pela Companhia e alinhada aos 

pressupostos da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

preconiza que a indústria participe da solução para prevenir 

o consumo indevido de álcool. O trabalho é estruturado em 

cinco pilares: atividade com jovens, capacitação de 

educadores, eventos, conscientização de bares e 

comunicação. Desde sua criação em 2010, o programa já 

atingiu 2,4 milhões pessoas por meio de ações de 

comunicação. Além disso, mais de 7 mil jovens 

participaram de atividades diretas, 960 educadores e 

lideranças comunitárias receberam capacitação e outras 44 

mil pessoas participaram dos eventos que integram o 

programa – como festas, concursos, campeonatos e 

caminhadas solidárias.  Edição 2013 

 

ANA – Agência Nacional de Águas 

Case:  Servidor Consciente Preserva o Meio Ambiente. 

Cidade: Brasília 

Estado: DF 

Responsável: Magaly Vasconcelos Arantes de Lima  
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Cargo: Estratégica - CGE Comissão Agenda Ambiental na 

Administração Pública -A3P 

Resumo: Criar a consciência cidadã da responsabilidade 

socioambiental nos gestores 

e servidores públicos é um grande desafio para a 

implantação da Agenda Ambiental na Administração 

Pública-A3P e, ao mesmo tempo, fundamental para o seu 

sucesso. As mudanças de hábitos, comportamentos e 

padrões de consumo de todos os servidores impactam 

diretamente na preservação 

dos recursos naturais, na eficiência do gasto financeiro, 

contribuindo para a qualidade ambiental e proporcionando 

a redução das emissões de gases de efeito estufa. 

Neste projeto sensibiliza-se os servidores realizando 

capacitações e campanhas que busquem chamar a atenção 

para temas socioambientais importantes, esclarecendo a 

relevância e os impactos de cada cidadão no processo. Essa 

sensibilização é acompanhada de iniciativas para 

capacitação dos servidores, por tratar-se de um 

instrumento essencial para construção de uma nova cultura 

de gerenciamento dos recursos públicos. Edição 2013  

 

ArcelorMittal Tubarão 

Case: O Valor da Biodiversidade da ArcelorMittal Tubarão  

Cidade: Serra 
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Estado: ES 

Responsável: Eugenio Jose Agrizzi  

Cargo: Especialista em Meio Ambiente 

Resumo: Temos como objetivo mostrar como a 

biodiversidade da ArcelorMittal Tubarão está associada a 

um bom desempenho ambiental, econômico e social. Para 

avaliar a biodiversidade na ArcelorMittal Tubarão, a 

empresa utilizou estudos realizados desde 1995 como o 

Inventário da Flora e Fauna do Centro de Educação 

Ambiental, Estudos de Impacto Ambiental, Relatórios de 

Monitoramento Marinho da área adjacente a Companhia, 

Relatórios de Caracterização e Monitoramento das Lagoas 

compreendidas na área da ArcelorMittal Tubarão, Avaliação 

Ambiental das Áreas de Preservação Permanente da 

ArcelorMittal Tubarão, entre outros. Edição 2007 

 

ArcelorMittal Tubarão 

Case: Programa Tempo de Leitura 

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: Jennifer Oliva Coronel 

Cargo: Especialista em Meio Ambiente 
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Resumo: O Programa Tempo de Leitura foi criado 

objetivando incentivar a busca pelo conhecimento dos 

conceitos e formas de se praticar a Sustentabilidade, dentro 

e fora da Empresa. A Empresa, presente na vanguarda das 

organizações comprometidas com a Sustentabilidade, um 

conceito que faz parte de seus valores, de sua estratégia e 

de sua rotina, busca permanentemente, manter o equilíbrio 

entre as dimensões econômica, social, ambiental, política, 

cultural e espiritual. Dessa forma, visando transformar as 

pessoas em agentes efetivos de conscientização, para que 

atitudes em prol da Sustentabilidade possam surgir em um 

ambiente que as valorize e amplie, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: Apresentar conceitos de 

Sustentabilidade e suas dimensões. Refletir sobre a história 

do Universo, do Ser Humano e sua responsabilidade como 

espécie. Estimular os participantes, através de exemplos 

reais, à reflexão e discussão coletiva dos dilemas e desafios 

envolvidos. Edição 2014 

Associação Educacional Labor 

Case: Educação para Sustentabilidade 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Silvia Maria Pompéia 

Cargo: Diretora Institucional 
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Resumo: Esse projeto capacita educadores de 10 Escolas 

para que elaborem, apliquem, sistematizem e avaliem 

projetos de intervenção sobre sustentabilidade, focando no 

uso eficiente da energia elétrica, a partir de um diagnóstico 

participativo envolvendo toda a comunidade escolar. Esse 

projeto visa: uma mudança de comportamento com relação 

ao uso eficiente e seguro da energia elétrica. • Suprir as 

necessidades de informação sobre energia elétrica, nas 

comunidades de baixo poder aquisitivo, • Transformar 

ações cotidianas dos alunos e suas famílias favorecendo um 

consumo consciente da energia elétrica. Edição 2016. 

Associação Intergerencial da Cemig 

Case: Programa AI6% - Programa de Destinação de 

Recursos para Conselhos Municipais dos Direitos da Criança 

e do Adolescente 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Responsável: Wagner Delgado Costa Reis 

Cargo: Presidente da AIC 

Resumo: Para viabilizar a obtenção de recursos para 

programas e ações sociais onde seus empregados atuavam 

como voluntários, a empresa em parceria a com a 

Associação X criou, em 2000, o Programa AI6%, e passou a 
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destinar parte de seu imposto de renda devido e a 

incentivar os empregados, através de uma campanha 

interna, a fazer doações para os Fundos da Infância e da 

Adolescência (FIA). Nos anos de 2006, 2007 e 2008 foram 

repassados aos Conselhos o montante de R$ 1.780.395,00, 

R$ 2.365.141,58 e R$ 2.868.757,58, respectivamente e 

com isto, beneficiadas 12.513, 15.485 e 25.917 crianças, 

respectivamente. O resultado do trabalho é demonstrado 

de várias formas: mostras de responsabilidade social, 

encontros promovidos pelas Diretorias da empresa e 

Associação X com instituições e por meio de Relatórios de 

Aplicação dos Recursos assinados pelos Conselhos, 

Instituições, Facilitadores dos Projetos e Gerentes da 

empresa. Os relatórios ficam na intranet da empresa. 

Edição 2009 

 

Aurora Alimentos 

Case: Programa Amigo Energia. 
Cidade: Chapecó 
Estado: SC 
Responsável: Sabrina Basso 
Cargo: Comunicação 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental. 

Resumo: O Programa Amigo Energia é desenvolvido pela 
Fundação Aury Luiz Bodanese, organização social mantida 

pela Cooperativa Central da Empresa. O programa, 
realizado desde 2008, tem por objetivo promover a 
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inserção das pessoas através do trabalho voluntário em 
comunidades, proporcionando a troca de experiências e a 
valorização pessoal, em busca do bem-estar social. Os 
resultados dessas ações são perceptíveis nos 
agradecimentos recebidos e depoimento das pessoas que 
muitas vezes realizam um sonho, ao exemplo que acontece 

no casamento cooperado. Onde vários casais realizam o 
sonho de ter uma cerimônia com todas as despesas pagas. 
De 2008 a 2014 o Programa Amigo Energia atendeu 
238.379 pessoas. Sendo que em 2014 foram atendias pelo 
programa 48.202 mil pessoas, em 128 ações. Este 
resultado mostra aos voluntários, responsáveis pelas ações, 
que o seu trabalho é relevante e provoca mudanças no 
cenário da sua comunidade. A nossa Empresa é uma 
cooperativa que tem em sua essência os princípios do 
cooperativismo. Um desses princípios é o envolvimento 
com a comunidade, por isso, desenvolve o Programa Amigo 
Energia em diversos espaços, organizando atividades de 
promoção social tanto para o público interno como externo. 
Edição 2015 
 

Bandeirante Energia 

Case: Programa Bandeirante Comunidade e Educação  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Paulo dos Santos Ramicelli  

Cargo: Gerente de Comunicação e Responsabilidade Social  

Resumo: O objetivo do case foi contribuir para a melhoria 

da qualidade do ambiente e do ensino fundamental de 

escolas públicas municipais, além de oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento de atividades ainda 
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não exploradas por essas instituições, sempre em busca de 

uma sociedade mais justa e humana. A integração do 

cliente com a Bandeirante, por meio de ações educacionais, 

representa um investimento que proporciona o 

aprimoramento pessoal e comunitário, bem como a 

conscientização da luta pelo desenvolvimento sustentável 

da sociedade. Tivemos como resultado o maior 

aproveitamento do ensino nas salas de aula; Integração 

efetiva: Empresa + Comunidade + Governo + Escola; 

Implantação de hortas escolares onde todos os alunos 

foram beneficiados com o plantio e colheita das verduras; 

Substituição de salas containers de latão por salas de 

alvenaria e mobiliários adequados; Melhoria no 

relacionamento com as comunidades; Melhoria no 

aproveitamento escolar do aluno; Integração dos 

colaboradores com a realidade da região; Reflexo na 

produtividade do corpo funcional; Redução do número de 

invasões e vandalismo nas escolas; Conservação das 

melhorias realizadas nas escolas pelos alunos; Redução do 

número de acidentes com cerol. Um dos pontos principais 

que fez a diferença foi o de que o projeto Bandeirante 

Comunidade Educação está alinhado com os valores da 

Empresa, principalmente àquele voltado para a cidadania. A 

partir disto tivemos condições de não só analisar e planejar 

um programa que beneficiasse comunidades carentes de 
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recursos como a informação e conscientização de consumo 

de energia - importante tanto para a empresa quanto para 

a sociedade - como também programar e controlar todo o 

seu processo. Edição 2008.   

 

BASF 

Case: Programa Semente do Amanhã, a educação 

ambiental no currículo escolar  

Cidade: Guaratinguetá  

Estado: SP 

Responsável: Ivania Palmeira 

Cargo: Gerente de Comunicação Social 

Resumo: Desde 2005 o Complexo Químico da empresa em 

Guaratinguetá desenvolve o Programa Ambiental Interativo 

Semente do Amanhã, inserindo a educação ambiental no 

currículo escolar da rede municipal de ensino da cidade. O 

Programa conta com processo permanente de capacitação 

de cerca de 500 educadores, que ministram aula para cerca 

de 6.200 estudantes de 1a. à 4a. série. da rede municipal. 

As atividades das salas de aula são complementadas com 

visitação à mata ciliar do Rio Paraíba do Sul, constituída de 

cerca de 128 hectares de área dentro do Complexo 

Químico, onde já promovemos o plantio de mais de 180 mil 

mudas de espécies nativas da região. O Programa é a 

primeira iniciativa sistematizada com foco em educação 
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ambiental no município. Seus benefícios extrapolam os 

limites das salas de aula e atinge a comunidade em 

diversos momentos e fase, como o envolvimento dos 

educadores, que são capacitados para a abordagem dos 

temas ambientais, e a mobilização dos pais dos estudantes 

e das comunidades por meio de campanhas e eventos 

públicos durante todo o ano. É fundamental a inserção das 

iniciativas ambientais que envolvem escolas no currículo 

escolar, tornando os conceitos e práticas uma rotina na 

vida de educadores e educandos. Assim, não se trata de 

realizar mais um projeto, mas construir uma educação com 

base no meio ambiente, utilizando meios já existentes na 

comunidade. Edição 2006 

 

Brasilprev Seguros e Previdência 
Case: Projetos de Vida na Ponta do Lápis 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 

Responsável: Natalia Moreira e Silva 
Cargo: Analista de Responsabilidade Social 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental 

Resumo: Desde 2010, a Empresa promove a iniciativa 
“Projetos de Vida na Ponta do Lápis”. Trata-se de palestras 
que visam disseminação de educação financeira e são 
oferecidas, gratuitamente, para a sociedade. Com duração 
de uma hora e meia, o encontro é conduzido por 

universitários treinados para tornarem-se multiplicadores. 
Até dezembro de 2014, foram realizadas 1090 palestras 
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que beneficiaram cerca de 55 mil pessoas. A recente 
ascensão econômica de milhões de brasileiros e o maior 
acesso dessa população ao consumo ampliou a necessidade 
de ações alinhadas à formação de cultura previdenciária – 
uma das prioridades de atuação da companhia em 
sustentabilidade -, que disseminem a importância do 

equilíbrio nas finanças, do planejamento financeiro de longo 
prazo. Desde o início da ação em agosto de 2010 até 
dezembro de 2014, o “Projeto de Vida na Ponta do Lápis”: 
Realizou 1.190 palestras realizadas, Beneficiou cerca de 55 
mil pessoas, Alcançou satisfação média geral de 80% entre 
os participantes, 94% do público beneficiado afirmaram 
poder aplicar os ensinamentos aprendidos no dia a dia. As 
palestras presenciais são realizadas por jovens 
universitários que receberam treinamento da companhia 
para desenvolver esta atividade. Com uma apresentação 
bastante visual, estes multiplicadores utilizam linguagem 
clara e simples para o público participante, apresentando 
exemplos do cotidiano que visam promover reflexões sobre 
a temática de educação financeira. Edição 2015 
 

Bunge Fertilizantes  

Case: Centro de educação ambiental  

Cidade: Araxá  

Estado: MG 

Responsável: Ricardo Manoel de Oliveira   

Cargo: Gerente de relações com a Comunidade 

Resumo: O Centro de Educação Ambiental da Bunge 

Fertilizantes, localizado na sua Unidade Industrial em Araxá 

– MG, foi criado em 22 de abril de 1990, com objetivo 

principal de desenvolver atividades educativas e culturais 
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com os empregados e com a comunidade de Araxá, visando 

estimular a ampliação do conhecimento e a sensibilização 

sobre as questões ambientais e as possibilidades de 

compatibilização entre os fatores naturais e as atividades 

econômicas na busca do desenvolvimento sustentável. 

Nessa perspectiva, o projeto foi rapidamente assimilado 

pelos empregados e pela comunidade local, especialmente 

a comunidade estudantil, que desde o início fez uso das 

suas instalações e suas atividades de extensão como 

possibilidade de acesso à educação e a informação 

ambiental. Destacam-se como metas principais: promover 

a ampliação da percepção ambiental de 100% dos 

empregados em 4 anos; contribuir para a formação de 20% 

dos professores do ensino fundamental da rede municipal 

de Araxá; complementar as ações de educação ambiental 

promovidas nas escolas através de trilhas e oficinas 

temáticas; e disseminar técnicas e procedimentos 

ambientalmente corretos para a comunidade 

araxaense. Edição 2005. 

 

Bayer S.A.  

Case: Jovens Embaixadores Ambientais  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

18 
 

Responsável: Karen Fornos Klein 

Cargo: Assessora de Comunicação 

Resumo: Para incentivar os jovens a se preocuparem e 

cuidarem do desenvolvimento sustentável, a BAYER criou o 

Programa Jovens Embaixadores Ambientais – Young 

Environmetal Envoys –, que identifica estudantes com 

projetos na área de preservação e desenvolvimento 

sustentável. Desde 2003, o Grupo BAYER e a UNEP – no 

Brasil, PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) – firmaram uma parceria mundial para jovens e 

meio ambiente, no valor de 1 milhão de Euros, a serem 

doados anualmente até 2006. Anualmente, quatro 

brasileiros têm a oportunidade única de participar de um 

encontro internacional destes Embaixadores Ambientais, na 

Alemanha, onde jovens de diversos países do mundo, como 

Kenya, Venezuela, Polônia e China, têm a oportunidade de 

trocar experiências sobre seus projetos e idéias sobre 

responsabilidade ambiental. O Programa Jovens 

Embaixadores Ambientais investe nos jovens estudantes, 

de 18 a 25 anos, que tenham projetos ou estudos sobre 

desenvolvimento sustentável, e que poderão usar seu 

conhecimento e força de vontade para melhorar o meio 

ambiente e a sociedade. Edição 2006 
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Bayer S.A. 

Case: Escola Verde 

Cidade: SP 

Estado: SP 

Responsável: Eckart Michael Pohl 

Cargo: Gerente de comunicação 

Resumo: Com o propósito de estimular a conscientização 

ambiental dos estudantes das escolas municipais de Belford 

Roxo – RJ, a BAYER desenvolveu o Escola Verde em 

parceria com a ONG Reciclaverde, a Faculdade Hélio 

Alonso, a Hélio Tur e a Secretaria Municipal de Educação de 

Belford Roxo. Duas vezes na semana, um ônibus busca dois 

grupos de 50 alunos de uma escola do município para um 

passeio na trilha ecológica da EMPRESA e para palestras 

realizadas no BEC (EMPRESA Esporte Clube), que é anexo 

ao Complexo Industrial da BAYER em Belford Roxo – RJ. 

Enquanto as crianças passeiam pela trilha, um biólogo fala 

sobre o papel de cada cidadão para a preservação do Meio 

Ambiente e apresenta a vegetação nativa da região. Ao 

final da Trilha Ecológica todos são convidados a plantar 

uma muda de árvore numa área degradada. Depois do 

encerramento do passeio cada criança recebe um jogo 

ecológico desenvolvido especialmente para o projeto para 

casa. Edição 2007 
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Caixa Econômica Federal 

Case: Projeto "Ilhas de impressão"  

Cidade: BRASILIA  

Estado: DF  

Responsável: Maria Fernanda Ramos Coelho  

Cargo: Presidente  

Resumo: Tivemos como principal objetivo mostrar que é 

possível estar atento às práticas de consumo sustentável, 

fomentando a sustentabilidade sem perder o foco 

empresarial. Nossa motivação foi a grande dimensão do 

parque de impressoras gerando altos custos de suporte e 

atualização dos equipamentos, de logística e manutenção 

de grande diversidade e quantidade de insumos de 

impressão, perda de escala na aquisição (compra) e 

formação de estoque de segurança para 83 tipos de 

cartuchos diferentes. O projeto Ilhas de Impressão, ação 

desenvolvida com base nos princípios aprovados, junto com 

a campanha educativa, gerou uma economia de 56,7% dos 

gastos com os insumos de impressão no período de março 

de 2005 até novembro de 2006 em toda a CAIXA. Reduziu 

em 59,37% o parque de impressora, somente no Prédio da 

Matriz e conseqüentemente reduziu o consumo e os 

resíduos sólidos (cartuchos, papel e componentes de 

impressora). Edição 2008 
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Caraíba metais S.A  

Case: Fenômeno das andorinhas  

Cidade: Salvador  

Estado: BA 

Responsável: Péricles Júnior  

Cargo: Assessor de Meio Ambiente 

Resumo: O projeto Fenômeno das Andorinhas apresenta o 

histórico sobre a convivência de aves migratórias, 

estimadas em mais de cem mil que escolheram a área da 

Caraíba Metais como habitat em sua rota de migração no 

período do inverno e as iniciativas adotadas pela Empresa, 

transformando um problema crítico relacionado ao conforto 

e bem estar dos seus funcionários em uma ótima 

oportunidade de educação ambiental, num projeto 

associado à preservação de um fenômeno da natureza. 

Como resultado, tivemos 11.726 aves anilhadas nas quatro 

campanhas anuais; 04 Matérias veiculadas na imprensa 

escrita; 08 matérias veiculadas em emissoras de televisão 

(todas espontâneas); 01 apresentação de trabalhos em 

congresso; 20 alunos estagiários do curso de biologia da 

UCSAL; sedimentação do Programa de Educação Ambiental 

da Empresa, criando a Galeria do Meio Ambiente que 

recebe cerca de 1.000 visitantes mensais. Edição 2003. 
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Carbocloro Indústrias Químicas 

Case: Programa Fábrica Aberta  

Cidade:  Cubatão 

Estado: SP 

Responsável: Sylvia Vieira  

Cargo: Assessora de Comunicação Externa 

Resumo: Ao efetivar uma pesquisa de observação 

participante junto à comunidade circunvizinha em 1984, 

descobriu-se a concepção dos moradores sobre a 

EMPRESA: “uma indústria velha, enferrujada e suja, 

soltando fumaças estranhas”. Essa imagem percebida e não 

verdadeira colocava em dúvida todo o trabalho e os 

investimentos da empresa em segurança e na preservação 

do meio ambiente iniciados na década de 70. Foi então que 

em 1985 a EMPRESA deu início ao programa Fábrica Aberto 

com o intuito de estreitar a relação entre a indústria e a 

comunidade abrindo suas portas através de um programa 

de visitas no formato até hoje inédito. Assim, a comunidade 

pôde conhecer uma indústria química que produz em 

harmonia com o meio ambiente. E a empresa pôde mostrar 

factualmente “o que” faz e, principalmente, “como” faz, 

desmistificando o preconceito de uma indústria química e 

localizada numa das cidades mais poluídas do mundo na 

década de 80. O Fábrica Aberta atraiu o interesse nacional 

e internacional de outras empresas do setor. O pioneirismo 
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e inovação do programa garantiram o reconhecimento dos 

diversos públicos de interesse antes mesmo da temática da 

“Preservação do Meio Ambiente” ocupar espaço significativo 

na mídia. Aliás, podemos afirmar que o Fábrica Aberta foi 

um dos principais responsáveis pela reverberação do tema 

em âmbito nacional. Foi um dos primeiros passos dados 

pela indústria química em uma longa jornada rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Virou padrão e o termo 

“Fábrica Aberta” foi incorporado como designativo natural 

de programa de abertura das empresas. Na busca da 

credibilidade, foi adotada uma estratégia ousada: não 

utilizar profissionais de Relações Públicas para recepcionar 

os visitantes, mas sim os funcionários diretamente 

responsáveis pela operação da fábrica. E assim foi criado o 

COFA – Coordenação Fábrica Aberta, que é constituído por 

funcionários de diversos setores da empresa. 

Fazer com que todos os funcionários sejam os relações 

públicas informais é o que permite ao programa acontecer 

24 horas por dia, 365 dias por ano. Edição 2010 

 

Carbocloro Indústrias Químicas 

Case: Voluntários do rio 

Cidade: Cubatão 

Estado: São Paulo 

Responsável: Sylvia Vieira 
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Cargo: Assessora de Comunicação Empresarial 

Resumo: O projeto Voluntários do rio teve como objetivo 

promover a limpeza dos rios Cubatão, Cascalho e 

Casqueiro, na Baixada Santista, assim como conscientizar e 

educar ambientalmente a comunidade, cujas casas 

margeiam os rios-, sobre o descarte adequado do resíduo. 

O projeto foi dividido em 2 etapas, de modo que os alunos 

tivessem tempo para assimilar cada ação desenvolvida. 

A primeira fase foi marcada pela limpeza nos rios e a 

segunda teve como foco a conscientização ambiental. Essa 

fase foi dividida em 5 etapas: Apresentações teatrais, 

Distribuição de materiais didáticos, Oficinas de Reciclagem, 

Jogo Lúdico e Concurso de Redação. Edição 2012 

 

Casa da Comunicação e Propaganda Ltda  

Case: Manguezal do Rio Passa Vaca 

Cidade: Salvador 

Estado: BA 

Responsável: Carlos Alberto Caetano 

Cargo: Diretor de Criação 

Resumo: Edição e publicação de um livro sobre a proposta 

da ONG Nativo de Itapuã de criar um parque temático de 

manguezal na área do último remanescente desse 

ecossistema na área urbana de Salvador. A primeira etapa 

foi envolver e mobilizar a mídia e a opinião pública. Em 
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seguida o Ministério Público e o governo do Município. Hoje, 

o Poder Público Municipal aceita a proposta de criação do 

Parque do Manguezal do Rio Passa como uma política 

pública iniciada pela ONG Nativo de Itapuã. O principal 

resultado alcançado diz respeito à preservação do 

ecossistema e ao fortalecimento da imagem da ONG Nativo 

de Itapuã junto aos poderes públicos e à opinião pública, 

como entidade capaz de desenvolver um projeto de gestão 

ambiental para uma área degradada. Edição 2003 

 

Celulose Irani 

Case: Programa de Educação Ambiental   

Cidade:  Joaçaba  

Estado: SC 

Responsável: Janete scalcon 

Cargo: Analista Ambiental 

Resumo: O que nos levou a implantar o projeto foi o 

objetivo de desenvolver um programa de educação 

ambiental mais efetivo e contínuo, voltado a todas as 

partes interessadas, abrangendo colaboradores, escolas, 

universidades, clientes, fornecedores e comunidades da 

região, pois julgamos necessária a existência de projetos e 

programas para contribuir com o avanço da consciência 

ambiental dos envolvidos e para promover o conhecimento 

necessário à preservação e melhoria da qualidade 
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ambiental. O programa de educação ambiental envolveu 

até o momento um investimento de aproximadamente R$ 

21.500,00, sendo o mesmo aplicado em confecção de 

materiais didáticos, treinamentos, palestras, visitas ao 

viveiro, caminhadas ecológicas, doação de mudas, projetos, 

transporte, implantação e manutenção de trilha ecológica 

entre outros. É possível perceber que a implantação do 

projeto contribui para o desenvolvimento crítico das 

pessoas em especial das crianças. A abrangência deste 

publico é estratégica, pois é muito importante transformar 

as crianças de hoje em adultos ambientalmente e 

socialmente responsáveis e trazer para junto de nós, esses 

jovens na defesa do meio ambiente e na disseminação da 

educação ambiental como forma de mudança de 

comportamento das pessoas.  

Através dos depoimentos relatados pelos participantes das 

atividades percebe-se que os mesmos relatam que as ações 

desenvolvidas contribuem para o aprendizado e 

conscientização das pessoas. 

Esse programa vem contribuir no processo de expansão da 

educação ambiental, pois além de sensibilizar 

colaboradores promove-se a sensibilização de alunos e 

comunidades. Esse programa apresenta-se como uma 

ponte de ligação entre a educação formal e não-

formal. Edição 2010 
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Centro de Cuidados e Desenvolvimento Infantil 

Materna 

Case: Sistema de Gestão Ambiental no Setor Educacional 

Cidade: São Bernardo dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: Adriane Imbroisi  

Cargo: Diretora Geral 

Resumo: A Materna é uma escola de educação infantil e foi 

a primeira no setor a obter o certificado ISO 14001 nas 

Américas e vive dentro destes procedimentos diariamente. 

Com o sistema de gestão implantado temos objetivos e 

metas traçados para todo o ano letivo, e estes se baseiam 

na redução e controle de consumo de água, energia elétrica 

e papel, além da principal meta, se tratando de uma escola, 

é a educação e a conscientização propriamente dita. Esta 

se dá com o desenvolvimento do projeto MATERVERDE que 

promove ações e implantação de áreas como composteira, 

minhocário, estufa experimental, reservatório da captação 

de água pluvial entre outros a vivência destes itens. Edição 

2005 

 

Companhia Vale do Rio Doce  

Case: Revista Biodiversidade 

Cidade: Linhares 
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Estado: ES 

Responsável: Vania Velloso   

Cargo: Assessora Especial do Meio Ambiente 

Resumo: A CVRD é uma das empresas nacionais 

convidadas para fazer parte da organização e ratificação da 

CDB – Convenção sobre Diversidade Biológica assinada em 

1992 durante a ECO-92 no Rio de Janeiro/RJ. A CDB é uma 

convenção internacional ratificada por 177 países, seus 

membros efetivos. Para que esse assunto não ficasse 

restrito aos meios políticos, diplomáticos, e científicos, a 

CVRD lançou uma revista empresarial com alcance social e 

inédita sobre Biodiversidade – Estruturação e importância 

da CDB, Biodiversidade no mundo, no Brasil, no setor 

mineral e dentro da própria empresa. Na publicação, a 

CVRD apresenta sua atuação em 7 dos 8 biomas nacionais, 

participando do desenvolvimento socioambiental e 

territorial do Brasil. Demonstra sua importância estratégica 

que pode contribuir efetivamente para a proteção, 

conservação, recuperação de ecossistemas ameaçados, 

incentivo ao empreendedorismo ambiental e de pesquisa, 

capacitação e educação para sociedades 

sustentáveis. Edição 2005 

 

Concessionária ECOVIAS Dos Imigrantes 

Case: Viveiro de Mudas: Semeando a inclusão social  
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Cidade: São Bernardo 

Estado: São Paulo 

Responsável: Valdir Ribeiro 

Cargo: Coordenador de Sustentabilidade 

Resumo: A metodologia do case do Viveiro de Mudas é 

bastante simples e conta com o comprometimento e a 

dedicação de todos os envolvidos. Para o sucesso do 

projeto, firmamos uma parceria junto a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE-Diadema), além do 

enorme apoio e envolvimento dos colaboradores 

indiretamente envolvidos com o Viveiro de Mudas. A 

inclusão dos colaboradores especiais acontece de maneira 

irrestrita. Todos dividem os mesmos espaços sociais como 

restaurantes, área de vivência, eventos e festas, além de, 

eventualmente, ilustrarem as publicações da imprensa 

interna. Tivemos como resultado a produção de mais de 

150 mil árvores de espécies nativas, utilizadas na 

recuperação ambiental em áreas de preservação 

impactadas pelas atividades da organização, a inclusão 

social de 11 (onze) deficientes intelectuais, através de 

parceria realizada entre nós e a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) de Diadema, a produção 

de mudas de espécies arbóreas com a utilização de água de 

reuso, captada em sistema instalado nas próprias estufas 

do Viveiro, a melhoria no desenvolvimento psicossocial dos 
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colaboradores que apresentam deficiência intelectual e a 

redução significativa dos custos dos projetos de 

recomposição florestal decorrentes de intervenções 

realizadas no meio ambiente. Edição 2011 

 

Concessionária ECOVIAS Dos Imigrantes 

Case: De bem com a Via. 

Cidade: São Bernardo do Campo 

Estado: SP 

Responsável: Valdir Ribeiro 

Cargo: Coordenador de Sustentabilidade 

Resumo: O projeto utiliza a linguagem lúdica como 

ferramenta de transformação, diversas ações são realizadas 

para promover a educação no trânsito: teatro, música, 

jogos educativos, brincadeiras e rodas de conversa. Além 

das questões relacionadas ao trânsito, são abordados 

outros assuntos importantes: meio ambiente, cidadania e 

disciplina. As atividades são desenvolvidas in loco, ou seja, 

nas comunidades. Edição 2012. 

 

Construtora Cowan S.A. 

Case: Plante esta Idéia 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 
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Responsável: José Paulo Toller Motta 

Cargo: Diretor Comercial e de Operações 

Resumo: A conscientização de todos com relação ao 

cultivo e preservação da espécie que deu origem ao nome 

do nosso país, o Pau Brasil; O reconhecimento da empresa, 

como uma empresa mais comprometida com a gestão dos 

seus negócios e com a valorização da biodiversidade e da 

cultura brasileira. Nossa principal motivação foi possuir 

uma carteira de relacionamento de grande abrangência a 

nível Nacional, com um universo extremamente 

diversificado, entre seus clientes, fornecedores e 

colaboradores. Promovemos sempre a disseminação de 

informações sobre responsabilidade social e ambiental. 

Edição 2009 

 

Cooperativa Central Oeste Catarinense 

Case: Turminha da Reciclagem 

Cidade: Chapecó 

Estado: SC 

Responsável: Isabel C. T. Machado 

Cargo: Relações Públicas 

Resumo: O programa A Turminha da Reciclagem, trata 

sobre reciclagem do lixo. Com uma linguagem lúdica e bem 

divertida, e isso tem dado um retorno positivo em relação 

aos objetivos traçados no início do projeto. A ação da 
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Aurora é elogiada por professores, diretores de escolas e 

autoridades que vêem nesta ação toda a responsabilidade 

social da empresa. O Programa iniciou em Agosto de 2001 

já atingiu cerca de 26.524 crianças de 03 a 14. O programa 

já aconteceu em todas as unidades da Aurora e escolas de 

Chapecó, São Miguel do Oeste, Rio de Janeiro e São Gabriel 

do Oeste (MS). Edição 2003 

 

Cooperativa Central Aurora Alimentos  

Case: Programa Turminha da Reciclagem 

Cidade: Chapecó 

Estado: RS 

Responsável: Isabel Machado 

Cargo: Gerente de Comunicação Social 

Resumo: Por acreditar no desenvolvimento sustentável e 

com o objetivo de produzir sem agredir o meio ambiente, 

mantém programas que minimizam os impactos ambientais 

e trabalha junto com os colaboradores e a comunidade a 

consciência da preservação. 

Diretores e funcionários engajados com o meio ambiente 

demonstram o respeito e o compromisso da empresa com 

as questões ambientais. Edição 2012. 

 

COPEL Geração e Transmissão S.A 

Case: Museu: 15 anos de história 
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Cidade: Curitiba 

Estado: PR 

Responsável: Edenilse Rugeski 

Cargo: Analista de Gestão 

Resumo: Realização de Oficina de Redações e de concurso 

de redações, com temática ambiental, social e abordagem 

histórica, aberta a estudantes do 5º ano de escolas 

municipais, visando comemorar os 15 anos do Museu, 

instalado na área de influência do empreendimento. Dentre 

as atividades realizadas na Oficina foram realizadas 

vivencias e atividades de sensibilização ambiental visando 

incentivar e estimular a leitura do local, a identificação e 

contemplação da paisagem local, diálogos e troca de 

impressões entre estudantes e mediadores, e então o 

exercício da escrita bem como o registro escrito destas 

impressões. Foram realizadas visitas mediadas ao Museu 

evidenciando aspectos históricos e sociais da localidade e 

população onde as escolas estão inseridas. A apropriação 

dos conceitos trabalhados na Oficina foi evidenciada no 

exercício de redação, onde foram identificadas a reflexão 

sobre a sustentabilidade ambiental, cultural, social e 

histórica da sociedade contemporânea. Edição2016. 

Corn Products Brasil  

Case: Educar para Preservar - Educação Ambiental na 
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Escola  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Fernanda Diaz 

Cargo: Coordenadora Ambiental 

Resumo: Através do programa "Educação e Ação 

ambiental nas escolas municipais", a unidade fabril de Mogi 

Guaçu objetivou difundir a pratica da conservação do meio 

ambiente entre alunos de escolas públicas, promovendo 

palestras e doando recipientes para coleta seletiva para as 

escolas. Também recebe anualmente visita de centenas de 

estudantes, para que possam conhecer os projetos de 

prevenção da poluição, conservação do meio ambiente e 

sistema de gestão. Trata-se de um trabalho iniciado em 

2004 e perdura até os dias de hoje. Parte integrante de um 

plano ambiental contínuo do nosso sistema de gestão. Este 

projeto conta com a participação de várias áreas da 

empresa e da comunidade, através de indicações das 

escolas de diversos bairros, para que se possa levar o 

projeto de coleta seletiva. Edição 2006 

 

CPFL Energia S.A 

Case: EE_ANEEL: Educacionais CPFL e RGE 

Cidade: Campinas 

Estado: SP 
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Responsável: Estela Kurts 

Cargo: Consultor externo 

 

Resumo: Como um dos líderes do setor de energia 

elétrica, e educação par a Eficiência Energética é mais do 

que uma adequação à ANEEL, é uma questão tratada no 

planejamento estratégico da empresa. Desde 1998, já 

foram investidos cerca de R$ 1,936 milhões em 3.219 

projetos ligados aos PEEs, dentre os quais na área de 

Educação, que não é obrigatória por lei, tem se destacado 

pela confiança da empresa em que atingir públicos infanto-

juvenis pode garantir resultados mais efetivos, primeiro a 

criança e a escola, e depois a família. Com esta visão, a 

empresa mantém dois projetos de Educação Energética 

com formatos distintos, mas propósitos similares. Apostar 

em modelos distintos ajuda a avaliar a adequação aos 

públicos, oportunidades inovadoras de aprendizado e 

servem de base para desenvolvimento de projetos futuros. 

Os dois projetos se desenrolam em duas regiões do país: 

Interior do Estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul. 

Projeto de Educação para eficiência Energética no Rio 

Grande do Sul. O primeiro surgiu em 2010, no estado 

gaúcho. Fisicamente, apresenta-se como um Espaço 

Educativo Interativo, cuja disposição de materiais e 
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elementos forma uma grande Arena Cênica. O Projeto 

envolve arte, cultura, ciência, tecnologia, energia, 

segurança, eficiência energética e Meio Ambiente. A Arena 

é a responsável por acomodar o Espetáculo Teatral e o 

Túnel do Conhecimento, com uma programação aberta ao 

público e gratuita. Para cativar, a estratégia é a diversão, 

mas os fundamentos estão embasados em conteúdos 

didáticos, previamente trabalhados em sala de aula com 

diferentes suportes por jovens em idade escolar, de 6 a 18 

anos, que estão frequentando Anos Iniciais e Anos Finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O envolvimento e a 

formação dos educadores são fundamentais em todo o 

processo e ocorrem, paralelamente, por meio de 

seminários. Edição 2014 

 

Damha Urbanizadora e Construtora 

Case:  Ações sustentáveis transformando vidas. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Fernanda Toledo  

Cargo: Gerente de Relacionamento 

Resumo:  A “Requalificação” da Vila dos Pescadores da 

Praia de Araçagy (Paço do 
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Lumiar, MA), vizinha do empreendimento da empresa, com 

investimento de R$ 45 mil, gerou melhorias pela 

valorização do indivíduo e da autoestima da população. 

Criado pela associação da urbanizadora, o projeto 

diagnosticou que 40 famílias do local viviam em casas de 

palafita levantadas há 40 anos em área de proteção 

ambiental e com graves problemas: descarte irregular de 

resíduos e efluentes; falta de energia e saneamento; e 

fonte de renda precária (pesca artesanal e trabalhos 

temporários). 

As ações que sensibilizaram para o descarte adequado de 

resíduos e auxiliaram a formação de uma rede de 

articulação são: restauração externa e interna das casas 

(pintura, substituição das madeiras, com uso de mais 

de mil unidades de tábuas, tintas etc., e oficinas de 

decoração), educação ambiental, formação de grupos de 

trabalho, criação de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de 

resíduos e fomento à aquicultura para geração de renda. 

Edição 2013 

 

Danone  

Case: Construindo um case de sensibilização ambiental por 

meio de uma campanha de marketing 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

38 
 

Responsável: Adriana Matarazzo  

Cargo: Diretora de Sustentabilidade e R&D 

Resumo: O foco desta ação está na sensibilização 

ambiental de crianças por meio de uma campanha de 

marketing relacionado à causa (MRC). Foram desenvolvidas 

campanhas direcionadas a 03 temas: Reflorestamento, 

Conhecimento da biodiversidade brasileira e mundo do 

gelo.  

Na campanha sobre reflorestamento, lançada em 2010, as 

crianças eram motivadas a interagir no website com um 

conteúdo sobre esta temática. Na campanha de 2011, 

escolas puderam participar por meio de atividades que 

foram disponibilizadas para trabalharem com as crianças. A 

campanha sobre Mundo do Gelo ocorreu em 2012 e 

sensibilizou as crianças sobre características da 

biodiversidade com foco na Antártica, por meio do conteúdo 

do livro publicado pelas irmãs Klink. Como resultado de 

todo esse processo, a marca que liderava as campanhas 

decidiu conduzir, em parceria com a área de 

sustentabilidade, um estudo sobre a relação da companhia 

com serviços ecossistêmicos (Ecosystem Services Review), 

sob o ponto de vista de biodiversidade. Edição 2013 

 

Diageo Brasil 

Case:  Programa Learning for Life – Transformando vidas 
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por meio da educação. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Tatiana Otani Correia  

Cargo: Gerente de Responsabilidade Social Corporativa. 

Resumo: O Programa Learning for Life visa à capacitação 

profissional de jovens entre 18 e 29 anos, que devem estar 

cusando ou terem concluído o Ensino Médio, e cuja renda 

familiar não ultrapasse a importância e 3 salários mínimos. 

O Programa oferece a formação em 4 áreas de trabalho: 

Bartender, Varejo, Turismo e Promotores de Vendas, e os 

cursos são ministrados por orgnizações educacionais e de 

treinamento reconhecidas no mercado. Além da formação, 

o Programa busca inserir os jovens no mercado de 

trabalho, da formação, o Programa busca inserir os jovens 

no mercado de trabalho, através da mobilização da rede de 

parceiros da empresa, como clientes e fornecedores. 

Edição 2013 

 

Dow Agrosciences Industrial  

Case: Acerte o Alvo   

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Marcus Vinicius  

Cargo: Relações com a Comunidade 
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Resumo: Na última década o Paraná tem permanecido nas 

estatísticas, como um dos principais Estados de produção 

agrícola do Brasil. Ao mesmo tempo, formaram-se 

expectativas de que o desenvolvimento e a sustentação 

desta produção agrícola, em escala, fossem intensificadas 

por meio do uso de tecnologias corretas, tanto do ponto de 

vista social quanto ambiental. No entanto, a presença de 

áreas cultivadas com espécies tais como olerícolas e 

fruticultura, contíguas a áreas de grãos (principalmente 

soja, milho e trigo), tem gerado conflito entre agricultores; 

principalmente quando insumos específicos para lavouras 

de grãos, dependendo de como sejam aplicados, ocasionam 

a deriva (deriva é o desvio da trajetória das gotas 

produzidas na pulverização, para fora do alvo que se 

pretende atingir), que pode apresentar efeito deletério 

sobre as referidas espécies. Uma vez que as referidas 

ineficiências encontram-se materializadas na ocorrência de 

sinistros tais como: intoxicação de operadores, 

contaminação ambiental, prejuízos em culturas atingidas e 

presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos, este 

programa propõe-se a tratar de forma multi-institucional e 

multi-disciplinar o problema da deriva de agrotóxicos, na 

região de Londrina. Edição 2006 

 

Duke Energy International – Geração Paranapanema  
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Case: Interação Peixamento e Ações de Educação 

Ambiental. 

Cidade: Chavantes 

Estado: SP 

Responsável: Luciana Menegatto 

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: A empresa tem como compromisso gerar energia 

elétrica com eficiência e de forma compatível com a sua 

política ambiental com vistas à conservação dos recursos 

naturais. Para a empresa, a conservação ambiental, além 

de se constituir um compromisso ético exigido pela 

sociedade, permite, também, uma atuação em 

conformidade com a legislação ambiental, gerir seu 

patrimônio e manter uma relação saudável e de respeito 

com o Meio Ambiente. 

O relacionamento da empresa com os municípios onde está 

inserida se consolida em um processo dinâmico e 

permanente, com isso facilita a identificação de ações ações 

efetivas ao meio ambiente que possa potencializar. 

O programa de Educação Ambiental da empresa, assume 

papel importante como processo potencialmente promotor 

de mudanças, por meio da participação de todos os atores 

sociais que interferem no ambiente, para que assumam 

uma postura atuante na busca por soluções a partir da 

compreensão da realidade à sua volta como instrumento de 
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aprendizado e despertando para a ação coletiva. Edição 

2012 

 

Duratex 

Case: Educação e Inclusão Social 

Cidade: São Paulo  

Estado: SP 

Responsável: José Luiz da Silva Maia   

Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Proteção Florestal 

Resumo: Apresentar uma ação de grande importância e 

sucesso na iniciativa de promover a Inclusão Social 

realizada em parceria com instituições de governo e 

associações de apoio a grupos necessitados. 

Em seu histórico de gestão florestal, a Empresa sempre 

demonstrou preocupação em realizar suas atividades em 

consonância com a conservação do meio ambiente e com 

responsabilidade social.  

Este compromisso fica evidente quando observado o 

conjunto de práticas socioambientais adotadas, que 

representam grande peso para a obtenção e manutenção 

das certificações do FSC (Forest Stewardship Council) e ISO 

14.001. 

Com transparência na gestão do empreendimento florestal 

e disponibilizando suas áreas florestais e as informações do 

acervo técnico da empresa, relata-se neste case resultados 
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de parcerias que representam a integração da Empresa 

com as comunidades onde atua. O principal aprendizado 

deste case está na viabilidade de capacitar e oferecer 

oportunidade de conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades para Portadores de Necessidades Especiais 

através de iniciativas conjuntas entre setor corporativo e 

entidades de apoio e prestação de serviços sem fins 

lucrativos. 

O projeto Educação e Inclusão Social comprova que através 

do desempenho da responsabilidade social é possível 

beneficiar todos os envolvidos, sem comprometimento das 

atividades da empresa coordenadora do projeto.  

Aliás, pelo contrário, por meio dessa iniciativa, é possível 

identificar potencialidades em alunos que podem fazer 

parte do quadro de funcionários da empresa. 

O projeto resultou em experiências concretas de 

convivência, permitindo a complementação das 

competências no convívio com portadores de necessidades 

especiais.  

Os colaboradores da empresa constataram a importância 

da contribuição que deram ao projeto. O projeto poderá 

contribuir para que outras organizações tenham facilitados 

os procedimentos de atendimento a Lei 8.213/91 (Lei de 

Cotas para Portadores de Necessidades Especiais). Através 

desse projeto é possível oferecer ao mercado, profissionais 
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capacitados e beneficiar além da comunidade, também 

outras empresas dos segmentos agrícolas e florestais. 

Edição 2011 

 

Duratex  

Case: Projeto de Inovação da Área de Vivência Ambiental 

PIATAN - AVAP  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: João Carlos Redondo  

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: A avaliação de aspectos pedagógicos verificados 

nos quase dez anos de atividades da AVAP e o atual quadro 

de exposição pública dos valores das plantações florestais 

manejadas para o abastecimento industrial motivaram uma 

revisão do trabalho desenvolvido. Na nova abordagem, o 

tema central da AVAP passou a ser a Produção sustentada 

de madeira a partir do manejo de plantações florestais, 

com maior amplitude das explicações sobre o manejo de 

plantações florestais e o valor destas como fontes 

sustentáveis de matéria-prima de alta aplicação na vida das 

pessoas. O programa reforça a diretriz de estabelecer um 

canal transparente de comunicação e abertura com a 

comunidade quanto às atividades da empresa. Por último, o 

projeto tornou-se uma eficiente ferramenta para a 
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apresentação e disseminação de técnicas sustentáveis para 

atendimento da demanda da sociedade por matéria-prima.  

Nas novas instalações da AVAP, entre 2007 e junho de 

2008 foram atendidas 10.365 pessoas, entre estudantes, 

clientes, fornecedores e funcionários. Desde a criação da 

área, em dezembro de 1996, até 2007 foram recebidos 

63.791 visitantes. Em 2007, a Área de Vivência Ambiental 

Piatan - AVAP finalizou o ano com o atendimento a 7.124 

visitantes, atingindo 118,73% da meta de 6.000 visitantes 

prevista para o período. Edição 2008 

 

Duke Energy International Brasil  

Case: Circuito de Educação Ambiental 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Antônio Americo Mazzocco Junior 

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

 

Resumo: Tem como objetivo disponibilizar um espaço de 

fácil acesso aos visitantes, de forma a sensibiliza-los para 

as questões ambientais com foco na demonstração da 

participação de cada um no cenário ambiental atual. A 

proposta deste projeto é iniciar um processo participativo 

mais amplo, ou seja, motivar a sociedade a participar e 
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cobrar, o poder público em gerir e a iniciativa privada a 

investir. Como inicio, este projeto teve a prospecção de 

áreas aptas a receberem os investimentos, onde os 

critérios utilizados para definição se pautaram: (i) na região 

que absorveria o maior número de pessoas ligadas às 

atividades desenvolvidas pela empresa; (ii) na região onde 

a população já possuía certa identidade com as questões 

ambientais, pois como se tratava de uma iniciativa pouco 

usual, aumentaria as possibilidades de sucesso e serviria 

como exemplo para sensibilizar outras regiões a adota-las; 

e (iii) interesse demonstrado pelo poder público para 

parceria. A partir do momento em que se definiu o local, o 

projeto passou pela fase de planejamento que consistiu na 

identificação das principais necessidades e na definição das 

ações. Com isso, foram desenvolvidas as seguintes ações 

por esta iniciativa privada: (i) adequação de um prédio 

administrativo, de forma que o mesmo foi dividido em duas 

partes, sendo uma para continuar a exercer sua função e a 

outra para abrigar um centro receptivo aos visitantes. 

Neste centro receptivo foram instalados paneis temáticos 

(colonização local, fauna, flora, clima, solo e água), sala de 

interação e cinema, onde a parte interativa contou com 

uma atração onde o visitante entra em uma floresta digital 

e árvores surgem de seu avatar e o cinema contou com um 

vídeo que conta a colonização local, associando à situação 
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ambiental atual a forma como ocorreu a ocupação, além de 

trazer informações sobre a formação dos solos e as 

sensações que cada um pode buscar em ambientes 

naturais. Ao final do percurso foi instalado um mapa e 

algumas fotos das atrações do local; (ii) Instalação de uma 

trilha na floresta existente, com adequação do piso, 

construção de ponte, passarela e escada, instalação de 

placas educativas e de sinalização e criação de um ponto de 

descanso em meio a um bambuzal, o qual conta com 

diversos materiais (bancos, equipamentos sonoros e filtro 

dos sonhos) fabricados a partir de bambus; (iii) Confecção 

e instalação de placas e folders; (iv) Reformas pontuais 

(sistemas elétricos e hidráulicos, pinturas e acabamentos); 

e, (v) Capacitação dos voluntários como monitores. Edição 

2014 

Duke Energy International Brasil Ltda 

Case: Gibi – A Reprodução dos Peixes 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Luiz Augusto Nogueira Perino             

Cargo: Analista de Meio Ambiente 
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Resumo: Assegurar informação sobre ações desenvolvidas 

pela empresa na preservação do meio ambiente é o 

objetivo principal da publicação do gibi tendo como meta a 

distribuição do mesmo, através de parceira com as 

prefeituras, em todos os municípios que fazem parte da 

área de atuação da empresa proporcionando o acesso ao 

mesmo por parte de suas comunidades. Quando foi 

detectada a necessidade de readequação de nossos gibis 

como uma condição necessária para o desenvolvimento de 

ações integradas de Educação Ambiental, a área de 

comunicação da empresa foi acionada e após as definições 

das mudanças a serem realizadas no gibi e dispondo de 

orçamento, houve a publicação do mesmo. Essa fase foi 

importante, pois as ações posteriores dependiam das 

informações constantes no gibi para que pudessem ser 

preparadas. Após essa etapa houve contato com alguns 

municípios para agendamento de ações já com o novo foco, 

ou seja, integradas (Educação Ambiental x Soltura de 

Peixes), alinhadas ao PEA - Programa de Educação 

Ambiental da empresa. Foram procuradas as secretarias de 

Educação e Meio Ambiente e oficializadas as parcerias 

através de ofício, sendo que na sequencia foram agendadas 

reuniões de trabalho para definição de cronograma de 

ações. A partir desse momento as ações foram ocorrendo e 

foram avaliadas juntamente com os parceiros municipais 
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para que pudessem ser aprimoradas. As palestras 

ocorreram tanto em sala de aula, quanto em auditórios e 

atreladas a soltura de peixes. Em alguns casos ocorreram 

também visitas a Estação de Piscicultura da empresa e o 

plantio simbólico de árvores na mata ciliar do local de 

soltura. Edição 2014 

 

Ecovias dos Imigrantes S/A 

Case: Capacitar, promovendo a cidadania 

Cidade: São Bernardo do Campo 

Estado: SP 

Responsável: Valdir Ribeiro         

Cargo: Coordenador de Sustentabilidade 

 

Resumo: Criado em 2012, o Projeto Capacitar oferece 

cursos para moradores das comunidades próximas ao 

Sistema Anchieta-Imigrantes, com o objetivo de estimular 

a qualificação e geração de renda, além da participação 

desses moradores nos processos seletivos da empresa, de 

seus fornecedores e prestadores de serviços. Os cursos são 

realizados em parceria com o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial. Toda a estrutura necessária para 

a realização do curso é custeada pela empresa. Com 

duração de dois meses, o projeto oferece formação em 
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atendimento ao cliente, segurança e sinalização, 

informática e treinamento técnico para identificação de c?la 

duvidosa além de um treinamento específico para conhecer 

os aspectos institucionais e a estrutura da empresa.  Em 

2014 o projeto será ampliado- além de novas células de 

conhecimento, o Capacitar vai oferecer qualificação para 

mão de obra prisional, oferendo oportunidades para que as 

mesmas participem de processo seletivo de empresas 

parceiras. Além dos cursos para reeducandos oriundos do 

sistema prisional, continuam os cursos para as 

comunidades, e a capacitação será destinada a Tráfego, 

Pedágio e Conservação. Atualmente, a concessionária colhe 

os frutos deste projeto: além do exercício da 

responsabilidade social, oito participantes do Capacitar 

fazem parte do seu quadro de colaboradores, com 

perspectiva de aumentar esse número a cada etapa. 

Edição 2014 

 

Empresa Suape Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros 

Case: Projeto Pedagogia Ambiental 

Cidade: Ipojuca 

Estado: PE 

Responsável: José Roberto Carvalho Zaponi 
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Cargo: Coordenador de Educação Ambiental 

 

Resumo: O PEA conforme previsto no Projeto Básico 

Ambiental aprovado pelo órgão licenciador considera, 

Educação Ambiental/E.A. de caráter permanente, 

oferecendo atividades ecopedagógica sistemática e 

periódica. Visa introduzir E.A. na empresa como processo 

capaz de contribuir com a formação de consciência 

ambiental e minimização dos impactos. O PPA é constituído 

por Cursos Livres de E.A., Cursos de Pedagogia Ambiental, 

Oficinas Metodologias de Desenvolvimento da E.A. e 

Oficinas de Restauração Florestal/Mata Atlântica. Ações de 

Responsabilidade Socioambiental são o Plano de Ação para 

Coleta Seletiva de Papel, integrante do Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos; o Combate à Dengue com Boletins 

informativos, o Almanaque Ambiental com eventos 

ambientais, formação de funcionários; e publicações 

técnico-científicas na área. O PPA promoveu a inclusão 

ambiental, desenvolvendo atividades pedagógicas voltadas 

para a Ecologia Humana, Social e Ambiental com práticas 

de proteção do patrimônio socioambiental. Edição 2014 
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EDP Energias do Brasil/Instituto EDP 

Case:  Letras de Luz  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ana Maria Schneider  

Cargo: Especialista em sustentabilidade 

Resumo: O programa Letras de Luz centra as suas ações 

no incentivo à leitura. Ler é apreender o mundo e, a 

transformação social passa pela utilização desta ferramenta 

- ler é poder escolher construir outra realidade. Com o 

passar dos anos, percebeu-se o enorme efeito multiplicador 

do "Letras de Luz". A cada novo município incluído no 

programa a satisfação e a descoberta são reproduzidas. O 

esforço das várias partes faz com que este seja um projeto 

que, via Secretaria da Educação/Cultura nos municípios, 

rapidamente ele é abraçado pelas organizações, escolas e 

comunidade. A sua replicação é possível em qualquer 

geografia. Como ponto de melhoria neste ano de 2010, a 

EMPRESA fez a convergência deste programa com outros 

projetos corporativos, buscando otimizar ainda mais os 

seus resultados. 

Os resultado do programa no ano de 2009 foram: oficinas 

de leitura: 110; participantes:1150; apresentações de 

teatro:175; número de espectadores:33.338; doação do 
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acervo: : 15.480.  Abaixo números globais dos três anos 

2007,2008 e 2009: 

Oficinas de leitura realizadas: 430 

número de participantes : 5050 

abrangência 531 375 

número de apresentações teatrais:750 

número de espectadores: 121.913 

doação de acervo (livros) : 49 385. Edição 2010 

 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

Case: Dia Nacional de Mobilização Social dos Correios 

Cidade: Bauru 

Estado: SP 

Responsável: Vanessa Clélia Carbone 

Cargo: Supervisora de Ações de Cidadania 

Resumo: O ano de 2001 foi celebrado como o Ano 

Internacional do Voluntário. Neste mesmo ano, a Diretoria 

Regional dos Correios de São Paulo Interior (DR/SPI) 

decidiu implantar e implementar a cultura de voluntariado 

entre os seus colaboradores, dedicando-se a uma ação 

social consciente. A forma de apoio definida foi a adesão ao 

“Dia de Fazer a Diferença”, maior evento de mobilização de 

causas sociais do mundo - MAKE A DIFFERENCE DAY/EUA - 

promovido no Brasil pela SIFE/BRASIL - empresa de 

consultoria e marketing social. A ação na DR/SPI foi 
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operacionalizada em cada região, com formação de grupos 

que pesquisaram a comunidade e definiram seu plano de 

ação, de acordo com o interesse dos voluntários. Pelos 

resultados obtidos, essa iniciativa passou a fazer parte do 

Projeto de Voluntariado & Cidadania, constando do PTR - 

Plano de Trabalho Regional. O Projeto tornou-se 

corporativo, recebendo uma nova denominação: “DIA 

NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS CORREIOS”. O 

objetivo das ações é envolver os colaboradores em 

atividades que proporcionem a maior integração com o 

meio no qual vivem e sensibilizar outras partes 

interessadas. Como meta, queremos desenvolver atividades 

mais focadas e abrangentes, que promovam a 

sustentabilidade das comunidades envolvidas em atividades 

ambientais. Edição 2005. 

 

Eucatex 

Case: Programa de Educação Ambiental "Casa do 

Natureza"   

Cidade:  Salto 

Estado: SP 

Responsável: Fabio Tulio de Lima Cro  

Cargo: Coordenador de Tecnologia Florestal 

Resumo: Tendo em vista toda essa problemática 

ambiental atual, acentuada pela busca de uma solução, 
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despertou-se o interesse em atuar através de programas de 

Educação Ambiental voltado aos alunos de quintos anos, 

buscando conscientizar e sensibilizar estes, e de capacitar 

Educadores da rede municipal de ensino das cidades do 

entorno das operações florestais.  

No ano de 2003, ano de comemoração dos quatro anos do 

Programa, atingimos a marca de 10.000 visitantes em 

todas as sedes do Programa.  

Em 2004 o programa passou por uma grande reformulação. 

O atendimento na Casa da Natureza passa ser apenas para 

alunos dos quintos anos (antiga quarta série) e iniciam-se 

os cursos para Capacitação em Educação Ambiental para 

Educadores nos Municípios. 

De 2004 até meados de 2007 percebemos que os alunos 

que eram recepcionados no Programa de Educação 

Ambiental “Casa da Natureza” necessitavam de um 

complemento. O jogo da memória dos bichos e o 

supertrunfo das árvores surgiram como um ferramenta 

lúdica para melhorar a sedimentação dos conhecimentos 

por parte dos alunos. Edição 2010 

 

Eurofarma Laboratórios Ltda  

Case: De Mãos Dadas com a Escola 

Cidade: São Paulo 

Estado:SP 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

56 
 

Responsável: Isamara Garcia Freitas  

Cargo: Coordenadora da Gestão Ambiental 

Resumo: Realizar o levantamento para conhecer o índice 

de filhos dos funcionários internos e prestadores de 

serviços de limpeza, rouparia, segurança patrimonial e 

restaurante interno em idade escolar de 4 a 12 anos que se 

encontram fora da escola, visando intervenção e 

conscientização da importância da criança na escola. 

Sensibilizar os pais da importância e necessidade da 

reciclagem do lixo e preservação do meio ambiente, bem 

como do benefício direto desta ação convertida em bem 

para seu filho. A EUROFARMA através das suas ações de 

Responsabilidade Social vem contribuir incentivando e 

apoiando através deste projeto as famílias que mantém 

seus filhos matriculados na faixa etária de 4 a 12 anos com 

a distribuição de um kit escolar. Este KIT ESCOLAR é 

proveniente do Programa de Coleta Seletiva do lixo nas 

unidades II,III, IV e na Creche.  Edição 2005 

 

Eurofarma Laboratórios Ltda  

Case: Gincana Ecológica  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Isamara Freitas  

Cargo: Coordenadora da Gestão Ambiental 
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Resumo: A Gincana Ecológica é um projeto do Setor de 

Meio Ambiente criado e desenvolvido para aprimorar a 

conscientização ambiental entre os colaboradores e 

prestadores de serviço. A GE é um concurso interno de 

fotografias relacionadas à questões ambientais. A cada 

ano,será escolhido um tema específico a ser abordado. Os 

ganhadores do concurso serão premiados e qualificados 

para se tornarem os "Eco-fiscais” durante o período de 1 

ano. O Objetivo é de sensibilizar a cada ano um número 

maior de participante nessa Gincana, não foram 

estabelecidas metas para esse projeto.   Edição 2006 

 
Flexibrás Tubos Flexíveis Ltda 

Case: Juntos por uma Ilha mais Limpa 

Cidade: Vitória 

Estado: ES 

Responsável: Mykaella Sbardellotto 

Cargo: Engenheira de Segurança e Meio Ambiente 

 

Resumo: Identificamos na comunidade a necessidade de 

melhoria da disposição de resíduos sólidos, tendo em vista 

que, constatamos no diagnóstico com a participação dos 

moradores, através do Programa de Educação Ambiental da 

empresa, a referida problemática que estava se agravando 

na comunidade ao longo dos anos, devido ao crescimento 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

58 
 

populacional e consequentemente o aumento da geração de 

resíduos e as dificuldades para o escoa-los. Tais 

dificuldades tinham como principais motivos: Inviabilidades 

de acesso de caminhões de lixo, uma vez que, as ruas são 

estreitas e as coletas se restringiam a poucas ruas. Falta de 

conscientização ambiental dos moradores quanto aos 

problemas sócios-ambientais relacionados à disposição dos 

resíduos, como consequências, problemas de saúde pública 

e ao meio ambiente. Deficiência no serviço público do 

munícipio na disponibilização de estruturas físicas para 

acomodação e logística dos resíduos. Considerando a 

responsabilidade ambiental é um dos pilares da 

organização, onde são investidos recursos para garantir o 

correto gerenciamento e destinação dos resíduos – 

indicadores ambientais mostram que 98% destes são 

reciclados – somando ao processo contínuo de formação do 

colaborador, onde parte reside na referida comunidade, não 

é coerente aceitar a diferença da realidade entre a empresa 

e o meio em que ela está inserida, contrastando assim, 

com o valor de retorno justo para todos. Edição 2014 

 

Ford Motor Company Brasil Ltda  

Case: 9° Prêmio Ford Motor Company de Conservação 

Ambiental 

Cidade: São Bernardo do Campo 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

59 
 

Estado: SP 

Responsável: Helio Perini  

Cargo: Gerente de Relações Públicas e Responsabilidade 

Social da Ford 

Resumo: Patrocinado pela Ford e organizado em conjunto 

com a ONG Conservação Ambiental do Brasil a iniciativa 

tem por objetivo premiar os melhores projetos de cada 

uma de suas cinco categorias:Conquista Individual,Ciência 

e Formação de Recursos Humanos, Iniciativa do Ano em 

Conservação e Educação Ambiental.  Edição 2004 

 

Fundação Alphaville  
Case: Programa Jovem Sustentável. 
Cidade: Pinheiros 
Estado: SP 
Responsável: Aline Oliveira 
Cargo: Coordenadora de Comunicação e Sustentabilidade 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental 

Resumo: O Programa Jovem Sustentável tem o objetivo de 
promover a capacitação dos jovens e de transformá-los em 
agentes de desenvolvimento da sua comunidade. O projeto 
integra ferramentas pedagógicas e tecnológicas na 
formação de lideranças capazes de promover o 
desenvolvimento, local e individual, atento a questões de 
amplo interesse humano como arte e cultura, meio 
ambiente e economia. Através do conhecimento da 
realidade em que estão inseridos, os jovens serão 

habilitados para gerar soluções baseadas no fortalecimento 
da identidade regional, na mobilização e na integração 
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comunitária. Desde 2010 o Programa é executado em 
Santana de Parnaíba (SP), Serra (ES), Eusébio (CE) e 
Aracajú (SE), atendendo mais de 1.400 jovens de escolas 
municipais e comunidades locais. Em Santana de Parnaíba 
e Serra, já foram produzidos mais de seis vídeos nas aulas 
de Educomunicação, sendo que em 2015 tivemos um dos 

vídeos selecionados para o 6º Circuito tela verde do 
Ministério do Meio Ambiente. Em Santana de Parnaíba o 
programa também recebeu dois prêmios, sendo eles o 
Marketing Best Sustentabilidade e o Prêmio Anhanguera, 
organizado pela Prefeitura do município. Nos municípios de 
Eusébio e Aracajú os resultados estão focados na inclusão 
digital dos participantes e nas oportunidades de inserção no 
mercado que o programa proporciona para os alunos. Em 
2015 uma nova turma terá início em Uberlândia (MG), 
aumentando a abrangência do programa para cinco estados 
no total. Edição 2015 
 
Furnas Centrais Elétricas S.A 

Case: Furnas Educa  

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Ludmilla Le Maitre 

Cargo: Diretora Executiva 

Resumo: Programa educacional que visita ou recebe 

escolas, com o objetivo de estimular a conscientização de 

crianças e adolescentes sobre os benefícios do uso sem 

desperdício da energia elétrica, a importância de se 

preservar o meio ambiente e os perigos de realizar 

queimadas sob torres e linhas de transmissão de energia. 

São utilizadas cartilhas, vídeos de animação, brincadeiras e 
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técnicas específicas nas apresentações, cuja dinâmica 

propicia, por meio de abordagens lúdicas e divertidas, a 

máxima interação entre os educadores e os alunos de 

diversas faixas etárias. A ex-campeã de ginástica Daiane 

dos Santos e o lutador Anderson Silva são embaixadores do 

programa. A ideia é que, por meio do seu exemplo de 

dedicação e superação, eles envolvam ainda mais as 

crianças em defesa do meio ambiente. A caravana 

educacional conta também com a participação do Corpo de 

Bombeiros. Com o aumento dos casos de doenças ligadas 

ao Aedes Aegypti, ações de prevenção ao mosquito foram 

integradas às apresentações. Edição 2016. 

Gerdau  

Case:  Programa de Educação e Conservação Ambiental – a 

educação ambiental como instrumento para a 

sustentabilidade local. 

Cidade: Porto Alegre 

Estado: RS 

Responsável: Fernanda Montebrune Leão  

Cargo: Analista de Desenvolvimento Ambiental 

Resumo: O Programa de Educação e Conservação 

Ambiental surgiu de uma demanda espontânea da 

comunidade regional que teve grande interesse em 

conhecer o processo de produção da Empresa e sua relação 
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com o meio ambiente. Em 1990, para atender a crescente 

demanda, proveniente principalmente da rede de ensino, 

foi estruturado um Programa baseado em três pilares: 

Educação, Ambiente e Cidadania. 

Para preservar e conservar ainda mais a biodiversidade e 

os recursos naturais da região, em 2008, foi instituída à 

Empresa uma Unidade de Conservação na categoria RPPN - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural localizada na 

vertente sul da Serra do Ouro Branco (MG). Com 1.247 

hectares, a RPPN abriga animais silvestres ameaçados de 

extinção e espécies importantes da flora brasileira. 

Desde então, o Programa tem se empenhado na realização 

de estudos e pesquisas em parceria com universidades, 

além de ser objeto de teses de doutorado e mestrado 

voltados a conservação e preservação da biodiversidade e 

recuperação do patrimônio natural e histórico da região.  

O Programa atende atualmente as comunidades 

pertencentes a cinco municípios localizados no entorno da 

Empresa, sendo constituído por um conjunto de atividades 

para sensibilizar as pessoas sobre a temática ambiental, 

estimulando a participação em ações que promovam 

atitudes e hábitos sustentáveis. Edição 2013 

 

Givaudan do Brasil  

Case: Capacitar a comunidade da Ilha de Cotijuba  
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Cidade: Belém 

Estado: PA 

Responsável: Mona A. Chamm  

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social e 

Qualidade de Vida 

Resumo: Para a fabricação de peças em madeira, baseado 

na Reciclagem e Reaproveitamento de Sobras de Madeira 

destinado ao mercado consumidor e empresarial, gerando 

renda para a população local. Este Projeto tem como 

missão, Apoiar e Desenvolver Ações em benefício da 

sociedade, comunidade local, contribuindo assim para um 

desenvolvimento social, econômico e ambiental 

sustentável. Edição 2004 

 

Givaudan do Brasil 

Case: Projeto Mãos em Ação - Reciclando Atitudes, 

Multiplicando Idéias 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Mona Chamma 

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social 

Resumo: A geração de rendas com artesanato de flores de 

fuxicos com produtos reciclados, que teve como resultado a 

produção de 12.000 flores de fuxicos ao mercado 

consumidor gerando renda para as famílias envolvidas no 
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projeto. O principal aprendizado foi o envolvimento da 

comunidade para a reciclagem, dos funcionários da 

empresa, de fornecedores e envolvimento do negócio da 

empresa criando a essência para perfumar o artesanato das 

flores de fuxico. Edição 2009 

 

Firmenich & Cia LTDA 

Case: Community Day – Dia da Comunidade. 

Cidade: Cotia 

Estado: SP 

Responsável: Claudia Furigo 

Cargo: Diretora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Resumo: Todo trabalho é criado, elaborado e concebido 

com o objetivo de atingir às necessidades mais urgentes da 

instituição. São criadas frentes de trabalho, onde cada uma 

fica responsável por uma das mais variadas ativadades de 

melhoria, tais como: organização de brechó para 

arrecadação de dinheiro e doação à entidade; construção 

ou reforma do prédio ou mobiliários; reforma ou aquisição 

de equipamentos; pintura; instalações elétricas; 

jardinagem; horta; oficina de brinquedos; palestras em 

saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social e 

opções de carreira; recreação e distribuição de lanches. 

Edição 2012 
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Global Telecom – Vivo Regional PR/SC  

Case: Transformando com Arte a Arte 

Cidade: Curitiba 

Estado: PR 

Responsável: Paulo Roberto Nunes Nemy  

Cargo: Coordenadora Antroposphera 

Resumo: O Programa “Transformando com Arte a Vida”, 

desenvolvido em parceria pela VIVO Regional PR/SC, 

Antroposphera e a Secretaria Municipal de Educação de 

Curitiba-PR, que existente desde 2001, para contemplar 

três motivações principais: destinação correta ao lixo 

reutilizável, agregar um valor nobre ao ato da separação do 

lixo: a solidariedade e contribuir para o desenvolvimento 

sócio-educativo e artístico de crianças carentes. Através de 

uma campanha interna de sensibilização com os 

colaboradores da VIVO–PR/SC sobre questões como 

redução do montante de lixo gerado, destinação 

ambientalmente correta e solidária do material reutilizável 

com qualidade, nasceu o programa “TRANSFORMANDO 

COM ARTE A VIDA”. Edição 2005 

 

Grupo Neoenergia S.A 

Case: Programa Diálogo Neoenergia 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 
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Responsável: Mariana Wirtzbiki Aoad 

Cargo: Gerente de Comunicação e Sustentabilidade 

Resumo: No Programa de Relacionamento com os públicos 

de interesse do Grupo da Empresa, realizado em 2015, dois 

projetos tiveram destaque: Raízes do Cerrado, no município 

de São Desidério (BA), e Caminhos do Vento, em quatro 

municípios do Rio Grande do Norte: Areia Branca, Rio do 

Fogo, Bodó e Lagoa Nova.Cerca de dois mil alunos e 

setenta professores participaram dos dois projetos. Os 

objetivos principais foram: disseminar conhecimentos de 

sustentabilidade e da matriz energética brasileira; 

promover a valorização de cultura local; incentivar a 

criatividade por meio da metodologia de educomunicação e 

estreitar o relacionamento da empresa com as partes 

interessadas. Edição 2016. 

Henkel Ltda  

Case: Programa de Conscientização Ambiental 

Cidade: Itapevi 

Estado: SP 

Responsável: Orlando de Oliveira  

Cargo: Supervisor de Segurança & Meio Ambiente 

Resumo: Desenvolver programa de conscientização 

ambiental, objetivando alcançar os funcionários, 

prestadores de serviços, familiares e comunidade através 
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de ações estratégicas não convencionais, como: - 

Elaboração do desfile "Do lixo ao Luxo" (Mostrar que obras 

úteis, interessantes e criativas podem ser elaboradas 

utilizando-se materiais recicláveis que descartamos todos 

os dias, sem notarmos que poderíamos aproveitá-los de 

alguma forma.) - Curso apostilado no próprio local de 

trabalho (Mostrando o que pode ser reciclado e como cada 

colaborador pode participar) - Criação de grupo musical 

interno (Entregar mensagens da área ambiental de uma 

forma não convencional) - Envolver entidade beneficente 

local no Projeto (Visa mostrar ao colaborador que além da 

vantagem ambiental haverá também a contribuição social, 

pois todo valor arrecadado no programa de reciclagem é 

destinado a entidade). Edição 2005 

 

IBG - Instituto Brasileiro de Geobiologia 

Case: Estudante Sustentável 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Responsável: Allan Lopes Pires 

Cargo: Presidente 

Resumo: Nossa motivação principal foi criar mecanismos 

de ensino sobre a sustentabilidade e a responsabilidade 

socioambiental aplicados à construção civil de maneira a 

produzir resultados eficazes no curto, médio e longo 
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prazos, fazendo que estes conceitos tornem-se 

verdadeiramente realidade. Nossos objetivos foram: 1. 

Ensinar de estudantes de graduação e pós-graduação aos 

conceitos e práticas de sustentabilidade, Geobiologia, 

Biologia da Construção e Ecologia, na área de Belo 

Horizonte - MG. 2. Capacitar em práticas de contrução 

sustentável e saudável trabalhadores da construção civil e 

moradores de comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha 

- MG 3. Unir Estudantes e trabalhadores, criando unidade 

de aplicação dos conceitos. Tivemos a noção de que é 

necessário envolver todos: profissionais acadêmicos, 

professores, técnicos executores e comunidade; para que a 

sustentabilidade seja realmente aplicada em qualquer que 

seja o objetivo foi o nosso maior aprendizado. Conceitos 

pessoais como boa vontade, interação, amizade, amor, 

felicidade, identificação, compaixão não podem ser 

deixados de lado pois são o motor que movem as pessoas a 

buscarem melhor qualidade de vida e consequentemente 

cuidarem do próximo e da planeta. Edição 2009 

 

INPEV  - Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias   

Case: Campanha “A Natureza Agradece” 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 
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Responsável: Taylise Fernandes de Espírito 

Cargo: Gerente de Comunicação e Educação 

Resumo: Desde 2003 o INPEV realiza de campanhas 

educativas para agricultores e trabalhadores rurais. Em 

2006, foi lançada a campanha “A Natureza Agradece”, 

formada por duas etapas, “Lavagem das embalagens” e 

“Devolução das embalagens”, em continuidade ao processo 

educativo iniciado com a campanha “A Natureza Precisa de 

Você”, realizada em 2005 pelo INPEV, com o apoio do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A 

campanha “A Natureza Agradece” visa a ampliar a 

conscientização de agricultores sobre os procedimentos a 

serem realizados com as embalagens vazias de defensivos 

agrícolas, além de reforçar a divulgação de informações 

como a importância da realização da tríplice lavagem das 

embalagens vazias no momento da aplicação do produto e 

a necessidade de devolução de todas as embalagens nos 

locais indicados na nota fiscal. Edição 2007 

 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

Case:  Projeto Reciclarte - Redução do número de 

impressões e a arte de reutilizar o papel. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 
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Responsável: Rosemeire da Silva Pereira 

Cargo: Gerente Infra Predial 

Resumo: O objetivo dessa iniciativa é estabelecer ações e 

estratégias, com metodologias compatíveis, para reduzir as 

impressões, diminuir o consumo metodologias compatíveis, 

para reduzir as impressões, diminuir o consumo do papel, 

consequentemente diminuir os gastos e conscientizar os 

colaboradores da Instituição quanto à adoção de atitudes 

que propiciam o uso adequado e inteligente da impressora, 

em contrapartida sensibilizar esses colaboradores para 

refletir sobre o gerenciamento e o uso indevido da 

impressora. Paralelo a essa ação, surgiu a idéia de 

implantar oficinas para confeccionar blocos de rascunho 

com os papéis que não possuíam dados sigilosos e eram 

desprezados pelos colaboradores da Instituição. Para 

efetivação do Projeto seria necessário o uso de 

equipamentos específicos para cortar o papel e colocar uma 

capa dura de papelão para sustentação 

do bloco. Edição 2013 

 

Instituto Embratel 21 

Case: Projeto Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 
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Responsável: Luiz Bressan Filho 

Cargo: Diretor Adm Financeiro 

Resumo: O desafio de aliar Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TICs), Educação e Desenvolvimento 

Social nas Reservas Extrativistas da Amazônia. A década da 

educação para o desenvolvimento sustentável -UNESCO - 

possui, na sua essência, uma ideia simples com implicações 

complexas. O grande desafio é estimular mudanças de 

atitude e comportamento na sociedade mundial. A década 

dá ênfase ao papel central da educação na busca comum 

pelo desenvolvimento sustentável. O Ministério do Meio 

Ambiente e o de Desenv. Social e Combate a Fome vem 

desenvolvendo ações visando a consolidação de uma 

política nacional voltada para o desenvolvimento 

sustentável de povos de comunidades tradicionais 

brasileiras. O projeto busca colaborar com o IBAMA/AM, 

para trabalhar a comunicação em 7 RESEX, com o acesso a 

internet banda larga, via satélite, de modo a possibilitar a 

inclusão social e digital dessas comunidades. Tivemos como 

resultado: Resex Capan& atilde; Grande (Manicoré) -2006: 

escola municipal, beneficiando 180 alunos, 10 professores e 

300 famílias.Careiro do Castanho - 2007: escola municipal -

100 alunos e 6 professores. Edição 2009 

 

Instituto Embratel 21  
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Case: Tecnologia a Serviço da Educação Ambiental 

Cidade: Rio de Janeiro  

Estado: RJ  

Responsável: Luiz Bressan Filho  

Cargo: Diretor Adm Financeiro  

Resumo: O desafio foi o de aliar tecnologias da informação 

e da comunicação(TICs), Educação e desenvolvimento 

social junto às atividades da Brigada Mirim Ecológica da 

Ilha Grande- Angra dos Reis – RJ. Ao longo de sua 

existência, a Brigada já formou 500 adolescentes e o 

projeto da Brigada está enquadrado na lei do Jovem 

Aprendiz. Com a tecnologia e o laboratório, já está formada  

uma primeira turma de 22 jovens para capacitação em 

informática.  O uso das novas tecnologias no espaço da 

Brigada Mirim Ecológica amplia as possibilidades de 

desenvolver atividades pedagógicas mais enriquecedoras 

ao processo de ensino formal, como também possibilita 

expandir o processo educativo no sentido mais amplo. 

Proporciona a interação dos saberes; provoca o 

envolvimento da Brigada nos problemas sociais específicos 

da comunidade local e estimula a participação da 

comunidade nas atividades de preservação ambiental.Com 

atuação nacional, o Instituto Embratel acredita que a 

internet é uma ferramenta indispensável para ampliar as 
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possibilidades de conhecimento que um mundo em rede 

oferece. Edição 2010 

 

Instituto Embratel 21  

Case: Tecnologia a serviço da educação e do 

desenvolvimento sustentável. 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Luiz Bressan Filho  

Cargo: Diretor 

Resumo: A Ilha da Marchantaria foi a primeira localidade 

do Amazonas a receber Internet Banda larga por meio de 

cabo fibra óptica. 

Localizada no município de Iranduba, região metropolitana 

de Manaus, para chegar é preciso viajar quase duas horas 

de voadeira pelo Rio Solimões. 

Na Ilha da Marchantaria onde vivem cerca de 500 pessoas, 

duas escolas (São Francisco e São Lázaro) receberam o 

acesso à Internet banda larga e computadores. O corpo 

docente das instituições participou de um encontro de 

capacitação para promover e integrar a tecnologia 

disponível à proposta pedagógica de forma contextualizada 

e pertinente à realidade da população ribeirinha. 

A Escola Municipal São Francisco possui 100 alunos 

matriculados e a Escola Municipal São Lázaro, 90. As duas 
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instituições atendem a educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e Educação para Jovens e 

Adultos (EJA). Na região da Ilha da Marchantaria, outras 

duas escolas receberão em breve os benefícios do Projeto, 

que somente foi possível após uma iniciativa inédita de 

lançamento subfluvial de 12 quilômetros de cabos de fibras 

ópticas, que atravessam de margem a margem o Rio 

Solimões favorecendo o desenvolvimento da região. Edição 

2012 

 

Instituto Embratel 21  

Case:  Comunidade e espaço de pesquisa Conectados 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Luiz Bressan Filho  

Cargo: Diretor 

Resumo: O Centro Multimídia do Projeto Ecomuseu Ilha 

Grande, por meio da parceria com esta instituição, dá o 

primeiro passo para a concretização da estação de trabalho 

digital em Vila Dois Rios, visando ao desenvolvimento da 

comunidade local no que se refere à apropriação da 

tecnologia - antigo anseio dos moradores - e à criação do 

primeiro programa de inclusão digital em Vila Dois Rios. 

Ações futuras  Aposta-se que a iniciativa possa servir como 

um grande meio para a disseminação de conhecimento, de 
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produção de mídias e tecnologias educacionais, bem como 

o fomento de discussões e ações relacionadas ao 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural de 

Vila Dois Rios. A proposta para 2013 é promover outras 

oficinas utilizando as tecnologias da informação e 

comunicação como meio para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos relacionados aos conteúdos escolares, bem 

como as novas mídias, Exemplos: Acesso aos cursos de 

auto-aprendizado disponibilizados em nosso site (sistema 

operacional, processamento de textos, planilhas, 

apresentação, correio eletrônico e navegação na Internet), 

com o objetivo de fornecer alternativas para pesquisa e 

acesso a outras formas de informação e cultura; promoção 

de cursos de informática que propiciem o uso de softwares 

educativos (linguagem logo, jogos educativos, produção de 

HQ); oferta de cursos de criação de blogs, fotoblogs etc, 

que viabilizem a troca de informações nas redes sociais e a 

aprendizagem; oferta de oficinas de vídeo, visando à 

criação de um acervo multimídia de registros sobre Vila 

Dois Rios: memória, costumes, valores, cultura etc. Uma 

biblioteca virtual do Ecomuseu. Edição 2013 

 

Instituto Embratel Claro  

Case: TICs e Turma do Sítio/FUNSAG 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: RJ 
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Responsável: Luiz Bressan Filho 
Cargo: Diretor 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental 

Resumo: A Fundação que recebe o apoio e o investimento 

deste Instituto está localizada na zona rural de Cabo Frio, 

município do Estado do Rio de Janeiro. A partir do projeto 

denominado Turma do Sítio, atende, gratuitamente, no 

contra turno escolar, a 481 crianças, adolescentes e jovens 

de baixa renda das comunidades de São Jacinto, Retiro, 

Araçá, Arruda, Alecrim e adjacentes, nas zonas rurais de 

Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Armação de Búzios. Neste 

cenário, esta Instituição identificou as principais 

necessidades da Fundação. A inclusão digital e a falta de 

conexão para o acesso à Internet eram pontos 

fundamentais para o desenvolvimento da fundação. Assim, 

este Instituto ofereceu a conectividade em banda larga via 

satélite, única possibilidade de conexão, uma vez que a 

fundação está localizada em uma área de difícil acesso. 

Reconhecer e impulsionar instituições como a que atua na 

zona rural de Cabo Frio, Rio de Janeiro, que realizam 

práticas inovadoras na promoção do desenvolvimento 

sustentável em concordância com o atendimento 

socioeducativo de crianças, adolescentes e jovens. Edição 

2015 
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Instituto Embratel Claro 

Case: REDE + CRIANÇA 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Mariana Wirtzbiki Aoad 

Cargo: Gerente de Comunicação e Sustentabilidade 

Resumo: Rede nacional de crianças pela sustentabilidade, 

que teve origem com o Projeto +Criança na Rio+20, em 

2012. Formou grupos mobilizadores de crianças em todo 

Brasil, com atividades presenciais nas comunidades, 

seguida de ações de participação infantil no RJ, durante 

Conferência Mundial Rio+20. As crianças fizeram o 

documento nacional Carta das Crianças para a Terra, com 

suas propostas para uma vida sustentável, pelo viés das 

relações humanas e com a natureza.Para ampliar a rede, 

uma base virtual de comunicação por meio do site do 

projeto é a principal ferramenta para a ação. A parceria 

firmada entre este Instituto e a Fundação realizadora do 

projeto é fundamental, pois viabilizou antenas de acesso a 

internet com a inclusão digital em locais que não tinham 

esse recurso e por isso não estariam na rede. Neste caso 

são duas as experiências: a ação local com crianças da 

periferia, em Guaratiba- RJ e com crianças do sertão, no 
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povoado de Boqueirão dos Vieiras, Codó- MA. Edição 

2016. 

 

Intel Semicondutores do Brasil 

Case:  Voluntariado Corporativo e suas implicações para a 

empresa, seus funcionários e a comunidade. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Rosangela Melatto 

Cargo: Gerente de RSC, América Latina 

Resumo: O programa de voluntariado da empresa foi 

criado para ser uma forma proativa na qual seus 

funcionários podem auxiliar as comunidades do 

entorno. Gerido por comitês voluntários de funcionários que 

buscam oportunidades para a realização de atividades nas 

comunidades, procura utilizar as habilidades dos 

funcionários, durante o expediente normal de trabalho. 

Desenvolvido em parceria com ONGs, os voluntários 

realizaram atividades como mentoria de jovens (áreas 

financeira, matemática e como investir os seus ingressos 

pessoais em educação continuada para o seu crescimento 

pessoal e profissional), campanhas para atender 

necessidades imediatas das ONGs apoiadas (como 

campanhas para doação de leite, brinquedos, sempre 
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associadas a visitas regulares e trabalho de identificação de 

outras necessidades, p. ex. Consultoria jurídica e de 

marketing) e auxílio em catástrofes (como nas enchentes 

de Santa Catarina e Rio de Janeiro). Edição 2013 

 

Intel Semicondutores do Brasil 

Case: Inclusão Digital EaD – Case MG 

Cidade: Sao Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Rosangela Melatto 

Cargo: Diretora de Responsabilidade Social 

 

Resumo: O Programa é uma iniciativa mundial de inclusão 

digital e possui mais de 90 horas de conteúdo construído 

em três módulos: Tecnologia no Trabalho (TeT), Tecnologia 

e Empreendedorismo (TeE) e Tecnologia e Comunidade 

(TeC). O módulo Tecnologia e Comunidade aplicado em 

Minas Gerais trabalha habilidades como processamento de 

textos, edição gráfica, uso de planilhas eletrônicas, 

multimídia e pesquisas na internet. Assim, os alunos 

descobrem como o uso eficaz do computador e de 

softwares pode ajudar o lugar onde vivem. Mediante termo 

de cooperação assinado em abril de 2012 com a 

Superintendência de Inovação Social da Secretaria de 
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Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas 

Gerais (Sectes) e a empresa, foi apresentado o desafio de 

transformar o Programa em política pública, com o objetivo 

de capacitar mediadores a distância (EaD) por meio de uma 

plataforma denominada Moodle. Esses mediadores seriam 

encarregados de retransmitir aos aprendizes o 

conhecimento sobre uso de tecnologia para redução da 

vulnerabilidade social de seu local de origem. Edição 2014 

 

Intermédica Sistema de Saúde  

Case: Boas Idéias para Todo o Mundo - Consumo 

Consciente 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Roseli Maesi 

Cargo: Ger. Geral de MKT e Responsabilidade Social 

Resumo: O Programa Boas Ideias para Todo o Mundo é 

uma iniciativa do Grupo e busca unir a força do 

voluntariado da empresa em AÇÕES DE Responsabilidade 

Social. Boas Ideias para Todo Mundo- Consumo Consciente, 

tem uma metodologia simples, na linha de multiplicação de 

ações e de pessoas que acabam se engajando no 

Programa, acabando não somente sendo um mecanismo 

implantado internamente mas também disseminado entre 
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os nossos milhares de parceiros/empresas sejam eles 

fornecedores, credenciados, clientes, canais de distribuição 

como corretores, associados, enfim toda a nossa rede de 

stakeholders. Por ser de mecanismo multiplicável e 

portanto simples, os resultados e alcances são ilimitados e 

surpreendentes. São ações de educação em relação a 

mudança de cultura e comportamento em relação ao meio 

ambiente, onde incluimos palestras, envios de e-mail mkt, 

divulgação de cartazes, jornais impressos e eletronicos, 

informações no portal, informações em folders, folhetos, 

campanhas internas de sensibilização, concursos de 

desenhos onde o tema envolve a sustentabilidade e o 

consumo consciente. Edição 2009 

 

ITAIPU Binacional 

Case: Programa de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade 

Cidade: Foz do Iguaçu 

Estado: PR 

Responsável: Nelton Miguel Friedrich  

Cargo: Diretor de Coordenação e Meio Ambiente 

Resumo: Se precisamos cuidar do Planeta, mais 

especificamente do meio ambiente e das relações com ele 

de aproximadamente 1.000.000 de pessoas pertencentes a 

uma região estratégica para nós(bacia hidrográfica, 8.000 
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km2), esse processo só seria possível de modo participativo 

e emancipatório, através de uma interação de 

aprendizados, diálogos de saberes e experiências. É assim 

que o referido Programa atua: integrando-se na teia 

socioambiental para enraizar idéias e práticas que nos 

permita habitar esse Planeta como pessoas cada vez mais 

responsáveis e cientes pela manutenção e 

compartilhamento da Vida, tanto da espécie humana, 

quanto das inúmeras outras espécies em convivência. 

O programa, conjuntamente com seus parceiros, em 5 anos 

de atuação, tem gerado inúmeros resultados - refletidos na 

sensibilização de pessoas e recuperação de passivos 

ambientais - em uma área que abrange 29 municípios 

pertencentes à uma bacia hidrográfica. Um dos indicadores 

mais significativos é constatar que a Educação Ambiental 

tem se consolidado como uma política pública, onde cada 

Prefeitura tem se comprometido com esse processo, 

inclusive na indicação de dois gestores (58, no total) da 

Educação Ambiental em cada município. Alguns dados 

quantitativos: 175 Oficinas do Futuro nas comunidades 

agrícolas (17.432 pessoas); 65 Oficinas da Carta da Terra 

para 3.000 professores; 135.000 alunos sensibilizados para 

importância dos alimentos orgânicos; 117 Comunidades de 

Aprendizagem (2.907 pessoas) na Formação de Educadores 

Ambientais (FEA), entre inúmeros outros. Edição 2009 
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Kinross - Rio Paracatu Mineração (MG) 

Case: Evolução, Adequação e Resultados do Programa de 

Educação Ambiental – PEA  

Cidade: Paracatu 

Estado: MG 

Responsável: Rodrigo Dutra Amaral 

Cargo: Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 

Resumo: Os objetivos específicos do PEA são: Contribuir 

para a inserção da Educação Ambiental no ensino formal do 

município da Área de Influência do empreendimento; 

Realizar parcerias com os órgãos e as instituições 

educacionais públicas, e com diferentes entidades 

ambientalistas locais e regionais; Integrar técnicos da 

empresa e população da ADA (área diretamente afetada) e 

da AID (área indiretamente afetada) em projetos que visem 

à obtenção de conhecimento a respeito do Meio Ambiente 

da área de influência da empresa; Aprofundar os 

conhecimentos da população local sobre o ambiente onde 

vivem, como base para o desenvolvimento de projetos 

comunitários de alternativa de renda; Apresentar à 

comunidade os principais impactos positivos e negativos, 

bem como os controles ambientais realizados pela 

empresa. Possibilitar oportunidade para esclarecimento de 
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duvidas e manutenção de comunicação direta; Treinar 

funcionários da empresa e contratadas no SGI (Sistema de 

Gestão Integrada) englobando o SGA onde são 

apresentados os principais impactos e controles ambientais 

da empresa, além da Política de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente. Edição 2006 

 

Klabin  

Case: Programa Caiubi de Educação Ambiental: Um Caso 

de Mobilização Social   

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Wilberto Lima Júnior  

Cargo: Diretor 

Resumo: O presente case relata atividades exercidas de 

forma economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente correta na Fazenda Monte Alegre, situada 

em Telêmaco Borba, no Paraná, desde o ano 2001. 

Atualmente, o Programa Caiubi atinge os municípios da 

região de Telêmaco Borba, a saber, Curiúva, Sapopema, 

Ortigueira, Imbaú, Reserva e Ventania, que representam 

cerca de 4,0 % da área total do Estado do Paraná. As 

principais metas do programa são: capacitar cerca de 100 

professores (multiplicadores) a cada ano, mesclando 

atividades teóricas e práticas, até atingir 100% do corpo 
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docente da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do 

Núcleo Regional de Ensino (NRE); estender, nos próximos 

anos, o Programa Caiubi para as Secretárias Municipais nos 

municípios vizinhos; aumentar a conscientização ambiental 

de professores e alunos da rede pública e privada de 

ensino; propiciar condições às escolas que fazem parte da 

SME (22) e do NRE (47) visitas monitoradas ao Parque 

Ecológico e Criadouro Científico de Animais Silvestres da 

empresa; estimular boas práticas ambientais e estimular o 

consumo consciente. Edição 2006 

 

LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda 

Case: Programa de Relocação Porto Sudeste 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ     

Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento  

Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social 

Resumo: Comunicar e envolver a população das 

comunidades de Vila do Engenho e Ponta da Mariquita, 

afetadas pela implantação do projeto Superporto Sudeste, 

no processo de realocação. O projeto foi concebido de 

modo a compensar e garantir às famílias uma nova 

moradia em decorrência dos impactos resultantes da 

construção do empreendimento, além de propiciar as 

condições necessárias para a reprodução dos vínculos 
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sociais pré-existentes e a recomposição das atividades 

econômicas. Os resultados, até o momento, foram de um 

total de 298 famílias, 269 foram realocadas para uma casa 

de tamanho igual ou superior às de origem.  Além disso, as 

novas moradias possuem um padrão construtivo superior.  

A população afetada teve suas condições pré-existentes 

reproduzidas e suas atividades econômicas recompostas, o 

que pressupõe o acesso aos meios de produção, a uma 

nova moradia, assim como a recomposição do tecido social. 

Edição 2011 

 

LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda.  

Case: Plano de Investimento Social da Pesca do 

empreendimento Porto Sudeste, Itaguaí, Rio de Janeiro  

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Marcus Vinicius Ferreira do Nascimento 

Cargo: Coordenador de Responsabilidade Social 

Resumo: O movimento da responsabilidade social 

empresarial estimulou uma abordagem mais efetiva e 

consistente das empresas na relação com suas partes 

interessadas. Em decorrência disso, foram desenvolvidas ou 

ampliadas as iniciativas de diálogo e de parcerias com o 

objetivo de fortalecer e gerenciar as relações com esses 

públicos. O Plano de Investimento Social da Pesca teve 
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como objetivo promover a compensação de potenciais 

impactos da implantação do Porto Sudeste; atender às 

condicionantes das licenças ambientais do empreendimento 

e investir no desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira na Baía de Sepetiba. Os principais resultados 

foram: 

- Estreitamento dos laços e diálogo entre empresa e 

comunidade pesqueira local. 

- Início do Plano de Investimento Social da Pesca, com a 

participação de 11 projetos definidos em parceria com as 

entidades de classe interessadas.  

- Investimento de R$ 2,3 milhões, beneficiando mais de 1,6 

mil pescadores. 

- Fomento à atividade pesqueira da região.  

- Alto grau de poder de replicabilidade do projeto que já 

vem sendo estudado para implantação em outra região. 

Edição 2011 

 

LLX AÇU operações  

Case: Cenário da situação educacional das comunidades 

pesqueiras de São João da Barra.  

Cidade: São João da Barra 

Estado: RJ 

Responsável: Gleide Gomes  

Cargo: Especialista de Responsabilidade Social 
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Resumo: Fizemos o desenvolvimento de estudo visando 

contribuir para a construção de processos multilaterais 

(setor privado, governo, instituições e terceiro setor, por 

exemplo) de incremento das condições sócio-econômicas 

das comunidades onde a empresa atua. O material 

desenvolvido contou com detalhamento de informações, 

poucas vezes disponíveis para acesso e consulta de 

terceiros, principalmente órgãos públicos, daquela 

localidade. Complementarmente a outras iniciativas 

relacionadas, principalmente, ao desenvolvimento de 

políticas públicas específicas do setor educacional local, que 

poderão ser implementadas com apoio da iniciativa privada, 

espera-se que se possa motivar debates e ações efetivas 

que foquem o atendimento das necessidades educacionais 

dos pescadores e de suas famílias, além de descrever a 

história particular e, ao mesmo tempo, tão característica 

das comunidades pesqueiras do município de São João da 

Barra. Todos os levantamentos de informações com 

finalidade de diagnósticos devem levar em consideração os 

aspectos e particularidades locais, incluindo a própria 

comunidade na construção do trabalho para que os 

mesmos possam ter um autoconhecimento. Idealmente, 

deve-se considerar a disponibilização deste estudo para os 

órgãos públicos nos âmbitos federal, estadual e municipal a 
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fim de contribuir para a inclusão de políticas públicas que 

sanem as carências apresentadas. Realização de 

entrevistas com os pescadores da localidade para 

interpretar a história da região e as necessidades das 

comunidades. Edição 2010 

 

Pepsico 

Case: Gincana Vida Sustentável  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP  

Responsável: Cynthia Dalvia  

Cargo: Jornalista  

 

Resumo: A Gincana Vida Sustentável, que ocorreu entre 

junho e dezembro de 2010, foi divulgada para 20 mil 

funcionários em sete países da América do Sul: Brasil, 

Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Venezuela e Equador, 

onde estão localizadas 30 fábricas, 168 centros de 

distribuição e 5800 rotas. Seu foco foi fazer os participantes 

contarem suas histórias pessoais de sustentabilidade, 

detalhando as iniciativas sustentáveis em sua vida pessoal. 

No total, foram 3,4 mil inscrições para a seleção das dez 

melhores histórias, que foram filmadas e disponibilizadas 

para votação aberta ao público interno e externo no site da 

gincana.  
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Os resultados de votação foram surpreendentes: 13.850 

votos distribuídos por 64 países. A gincana mobilizou 

pessoas nos cinco continentes, que elegeram um 

funcionário como autor da melhor história pessoal de 

sustentabilidade. Edição 2011 

 

Petrobras 

Case: Programa de Educação Ambiental – Gasoduto 

Campinas - Rio de Janeiro 

Cidade: Rio de janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Thiago Dias Rodrigues  

Cargo: Engenheiro de Produção 

 

Resumo: O Programa trata da execução de ações de 

educação junto às populações envolvidas com o Gasoduto 

Campinas – Rio de Janeiro. Dirigido aos professores de 

escolas públicas e lideranças comunitárias, existe um curso, 

de dois dias, (carga horária: 16 hrs.) que tem como 

objetivo principal capacitar os participantes na elaboração e 

execução de projetos de educação ambiental. A meta é 

capacitar 300 educadores ambientais. A educação 

ambiental para os estudantes de escolas públicas é tratada 

nos conteúdos escolares, na expressão cênica e musical, no 

interesse de que as crianças e jovens possam ser 
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sensibilizados para que dentro do universo escolar, esses 

temas possam ganhar uma dimensão mais motivadora. A 

meta é atender 5 mil estudantes. E a escolha e diagnóstico 

sócio-ambiental de uma microbacia de referência. A escolha 

da microbacia hidrográfica será feita em função das 

características fisiográficas mais representativas da região, 

onde se planejará a gestão agroambiental de uma 

propriedade, a partir do diagnóstico do uso atual do solo e 

do levantamento de indicadores sócio-econômico-

ambientais. Serão induzidas ações coletivas no sentido de 

promover a transição dos sistemas de produção 

agropecuários ou formas de ocupação do espaço para 

patamares cada vez mais altos de qualidade ambiental. 

Pretende-se envolver nesta ação cerca de 20 propriedades 

rurais. Edição 2006 

 

Philips do Brasil 

Case: Aprendendo com a Natureza 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Renata Macedo  

Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade 

 

Resumo: O projeto ‘Aprendendo com a Natureza’ é um 

projeto de educação ambiental que visa promover o 
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desenvolvimento sustentável a partir de uma perspectiva 

de ‘grass-roots’, isto é, de uma visão de base, contando 

com a participação e entendimento daqueles afetados pelas 

suas ações. O programa é inteiramente destinado a alunos 

de escolas públicas de cinco cidades brasileiras: Manaus, 

Mauá, São Paulo, Recife e Varginha. Estas são cidades onde 

a PHLIPS tem bases e onde ela pode contar com a 

cooperação de seus funcionários na promoção de atividades 

de educação ambiental com crianças carentes, como 

voluntários. Formalmente, o programa pode ser definido 

como uma “ação educativa centrada na preservação 

ambiental, tendo como foco a biodiversidade e a sua 

importância para a manutenção da vida no 

planeta”. Edição 2007 

 

R&A Consultoria e Serviços de Comunicação  

Case: Vinte e dois anos de pioneirismo fazendo negócios 

sustentáveis  

Cidade: Cotia  

Estado: SP  

Responsável: Rogério Ruschell 

Cargo: Diretor  

 

Resumo: A empresa foi criada em 1989 baseada em uma 

decisão de foro íntimo de seu fundador, e com uma 
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proposta filosófica: fazer negócios ambientalmente 

corretos, socialmente justos e economicamente lucrativos.  

Em 22 anos de atuação a empresa: 

• desenvolveu estudos estratégicos para negócios mais 

sustentáveis para organizações privadas e públicas como 

Grupo Suzano, Sociedade Brasileira de Silvicultura, Sapesp, 

Agfa, ACCE – Associação de Construtores de Centrais 

Energéticas, WWF Brasil e Socicam; 

• ajudou a PricewaterhouseCoopers a formatar Indicadores 

de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa 

para o setor siderúrgico brasileiro; 

• trabalhou como ombudsman comunitário em projetos de 

implantações de unidades industriais apresentados em 

audiências públicas pela Vale, International Paper, 

Votorantim Celulose e Papel e Veracel; 

• colaborou na estruturação de cadeias de suprimentos 

mais sustentáveis para Volkswagen e Walmart; 

• redigiu, editou ou escreveu 16 livros e estudos 

especializados para organizações como Câmara Alemã, 

Walmart, editora Europa 

• publicou mais de 800 páginas de artigos técnicos  

• realizou programas de educação ambiental corporativa 

para organizações como Grupo Gerdau, Bayer, Unibanco, 

Goodyear e Votorantim – além da criação do primeiro curso 
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de pós-graduação em sustentabilidade no Brasil, criado em 

1995, ESPM-SP. Edição 2011 

 

Renova Energia S/A 

Case: Saberes Tradicionais Alto Sertão 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Lívia Tavares 

Cargo: Coordenação de Licenciamento 

 

Resumo: O desenvolvimento de uma linha de divulgação 

técnico-cientifico surgiu com o intuito de compartilhar os 

dados integrado, constando os resultados dos estudos 

socioambientais com as informações dos costumes e 

conhecimento do povo local. Essa é uma das formas de se 

fazer a devolutiva para às dezenas de comunidades e 

milhares de pessoas que contribuíram para o 

enriquecimento dos estudos. Essa contribuição veio de 

forma voluntária, devido ao vasto conhecimento que 

possuem da região onde vivem, a natureza com a qual se 

comunicam e a importância de se preservar o local de onde 

tiram seu sustento. A divulgação dos dados integrados, 

sempre de forma acessível e clara, tem como meta 

valorizar o conhecimento e as práticas de manejo dessas 
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populações e orienta-los a conservar os seus costumes, 

mesmo com a chegada do empreendimento à região. Além 

disso, esses dados se tornam uma ferramenta para 

identificação das ações que possam contribuir para a 

sustentabilidade dos recursos naturais e cultural. A 

metodologia aplicada para o desenvolvimento do projeto 

Território do Saber, tem com premissa o estabelecimento 

de um bom relacionamento desenvolvido com a 

comunidade local, o qual busca interpretar seus costumes, 

valores e crenças. Outro ponto, não menos importante, foi 

desenvolver estudos com boa qualidade e acima de tudo 

respeito a ética. Através desses dois métodos principais foi 

possível avaliar tecnicamente as carências e demandas da 

comunidade, e assim, possibilitar um retorno que pudesse 

acrescentar ao conhecimento do povo local. Edição 2014 

Renova Energia  

Case: Museu do Alto Sertão da Bahia 
Cidade: Salvador 
Estado: BA 
Responsável: Solange Oliveira Leite 
Cargo: Coordenadora de Investimento Social Privado 

Temática Gerencial: Pesquisas Científicas e 

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Resumo: O MASB consiste em um processo de 

planejamento, criação, implantação e acompanhamento de 

um Museu de Território. Desenvolvido de forma 

participativa, já tendo envolvido mais de 5 mil pessoas, 
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esse projeto toma o museu como ferramenta e o 

patrimônio cultural como recurso, afastando-se da ideia de 

museu como espaço do antigo e do deleite, entendendo-o 

como plataforma de discussão. A ação descentralizada do 

projeto no território trouxe a discussão patrimonial para o 

centro dos debates acerca do passado, presente e futuro do 

Alto Sertão, conquistando o reconhecimento público do 

museu, certamente sua maior garantia de sustentabilidade. 

O MASB se projeta, assim, como processo voltado para a 

promoção social e econômica do ser humano, na forma de 

gerenciamento de seus recursos culturais e ambientais, 

mediante o investimento na ampliação e diversificação dos 

parceiros institucionais. A fase inicial de implantação do 

MASB integrou cerca de 5.156 pessoas, resultando num 

design contemporâneo de Museu, com foco no 

desenvolvimento sustentável da região. Nesse modelo 

institucional, tem-se, além da sede, voltada à salvaguarda 

e comunicação dos objetos arqueológicos originados pelas 

pesquisas, 10 núcleos museológicos distribuídos no 

território, com sua dinamização a cargo dos próprios atores 

locais. Edição 2015 

 

Rio Paracatu Mineração (Kinross Paracatu) 

Case: Evolução, Adequação e Resultados do Programa de 

Educação Ambiental – PEA da EMPRESA.  

Cidade: Paracatu  

Estado: MG 

Responsável: Ana Lúcia Taveira  

Cargo: Bióloga 
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Resumo: Nosso principal objetivo foi ampliar a percepção e 

a conscientização dos funcionários e comunidade, manter a 

comunidade informada sobre as questões ambientais 

desenvolvidas por nós, melhorar o desempenho ambiental 

e operacional, desenvolver projetos sócio-ambientais como 

parte do Plano de Fechamento da empresa.  

As ações são desdobradas e traduzidas em diretrizes de 

ação com vista a assegurar noções da realidade ecológica 

capazes de possibilitar a permanente busca de soluções 

para os problemas sócio-ambientais locais. Nossos 

Principais resultados sócio-ambientais: Conscientização, 

Preservação e Manejo Sustentável do Cerrado, qualificação 

de mão-de-obra local e geração de emprego e renda. 

Edição 2010 

 

RODONORTE Concessionária de Rodovias integradas 

Case: Projeto Socioambiental SacoLona 

Cidade: Ponta Grossa 

Estado: PR 

Responsável: Simone Suzzin 

Cargo: Gestora de Comunicação Social 

Resumo: Destinação correta dos resíduos sólidos (lonas) 

utilizadas para a comunicação dos usuários nas rodovias 

administradas pela empresa. Tivemos com resultado a 

destinação ambientalmente correta de 100% das lonas 
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utilizadas pela empresa, disseminando o conceito da 

reciclagem e preservação dos recursos naturais entre os 

públicos de relacionamento da empresa. Edição 2009 

 

Rohm and Haas Química  

Case: Projeto Sementes – Plantando um Futuro Melhor  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Nádia Gama  

Cargo: Diretora Regional de EHS 

Resumo: O Projeto Sementes tem o objetivo de iniciar a 

formação necessária para transformar as crianças de hoje 

em adultos ambientalmente e socialmente responsáveis. 

Ministrando aulas de seis disciplinas diferentes (Habitat 

Natural, Reciclagem, Água, Ar, Agricultura e Nutrição), o 

Projeto Sementes ensina, de forma lúdica, como respeitar o 

meio ambiente e pensar no futuro do mundo, sem 

comprometer as gerações futuras. A meta do Projeto é 

formar, a cada semestre, 32 alunos da rede pública, 

sempre em parceria com a Secretaria de Educação de 

Jacareí, cidade base do Projeto. Edição 2005 

 

SABESP- Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo 

Case: Programa de Capacitação em Gestão para Entidades 
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da Sociedade Civil. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Robson Monteiro Dias, Anelise Brigano Luzio 

e Antônio Carlos da Costa Lino 

Cargo: Administrador, Geógrafa e Engenheiro 

Resumo: Como resultado imediato destacamos mudanças 

significativas da percepção das comunidades em relação a 

dimensão do trabalho desenvolvido pela Organização. Os 

indicadores apontam a melhoria da imagem da 

Organização, diminuição de conflitos, bem como de 

reclamações envolvendo a Companhia. A característica 

principal de diferenciação do “case” refere-se à quebra do 

tradicional paradigma de planejamento e organização. 

Assim, foi “esquecida” a metodologia da adoção de planos, 

projetos e cronogramas de maneira isolada, preferindo-se o 

equacionamento conjunto da questão, com o aumento da 

participação das entidades civis no tratamento dos desafios 

sociais. A forma de abordagem exigiu da Organização 

maturidade no sistema de gestão, sendo necessária a 

coordenação e perfeita sintonia entre os funcionários da 

Organização e as entidades da sociedade civil. Edição 

2009 
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SABESP- Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo  

Case: Programa Abraço Verde  

Cidade: São Paulo 

Estado:SP 

Responsável: Patrícia de Fátima Goularth 

Cargo: Coordenadora do Programa 

Resumo: Queremos contribuir com a sustentabilidade do 

planeta por meio da união de esforços e talentos múltiplos 

de representantes de diversos segmentos da sociedade. 

Promovemos o plantio de aproximadamente 17.000 árvores 

no entorno das áreas de responsabilidade da Empresa, a 

parceria com comunidades e outras organizações em prol 

de causas socioambientais e a redução com as despesas de 

manutenção das áreas, principalmente calçadas, das 

instalações da EMPRESA. Edição 2011 

 

Shahini Planejamento e Gestão Ambiental  
Case: Sustentabilidade na Escola 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Cristina Shahini 
Cargo: Arquiteta 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental. 

Resumo: Projeto experimental que visa implementar 

práticas ambientais integradas cujo foco é a melhoria das 
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condições do ambiente escolar e a educação para a 

sustentabilidade’,’Educação ambiental por meio de 

intervenções no espaço físico que promovam a melhoria do 

desempenho do edifício (educação pelo exemplo) e das 

condições de conforto, saúde e performance dos seus 

usuários. Educação ambiental por meio de intervenções no 

espaço físico que promovam a melhoria do desempenho do 

edifício (educação pelo exemplo) e das condições de 

conforto, saúde e performance dos seus usuários. Estudos 

de potencial de economia de energia e de água em 

diferentes cenários com avaliação do investimento e tempo 

de retorno, avaliação das condições de conforto térmico, 

acústico e luminoso com recomendações para a melhoria 

das condições de saúde e performance de alunos e 

professores, oficinas de sensibilização dos professores por 

meio da arteterapia utilizando resíduos, palestras para 

professores e comunidade sobre temas ambientais, 

implantação de uma horta para os alunos. Edição 2015 

 

Suape Complexo Industrial Portuário Governador 
Eraldo Gueiros  

Case: Projeto Pedagogia Ambiental 
Cidade: Ipojuca 
Estado: PE 
Responsável: José Roberto Carvalho Zaponi 
Cargo: Coordenador de Educação Ambiental e 
Responsabilidade Socioambiental 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental 

Resumo: O case visa introduzir a EA na empresa como 

processo capaz de contribuir com a formação de 
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consciência ambiental e minimização dos impactos. O PPA é 

constituído por atividades pedagógicas (Cursos Livres de 

EA, Cursos de Pedagogia Ambiental, Oficinas de 

Metodologias de Desenvolvimento da EA e Oficinas de 

Restauração Florestal/Mata Atlântica) e ações. O 

atendimento às bases legais e a decisão de manter uma 

postura sólida e positiva quanto à Responsabilidade 

Socioambiental. Desta forma, o PEA vem cumprindo os 

compromissos firmados e documentados, bem como 

contribuindo na formação educacional e na conduta de 

cidadãos conhecedores e proativos quanto às boas práticas 

ambientais. Os avanços dos resultados do PEA podem ser 

contabilizados por meio da análise dos índices de avaliação 

e monitoramento. Tendo como principais benefícios 

gerados: ampliação do Plano de Coleta Seletiva; novas 

práticas de responsabilidade socioambiental e a 

replicabilidade do PEA (projetos de inclusão da EA nas 

escolas, empresas e comunidades). É possível perceber que 

a implantação do projeto contribui com o desenvolvimento 

crítico dos beneficiários. O uso de estratégias pedagógicas e 

ações de responsabilidade socioambiental merece destaque 

na aplicação da metodologia com visitas técnicas, trilhas 

interpretativas em áreas protegidas no entorno da 

empresa, entre outros. Edição 2015 

 

Samarco Mineração 

Case: Projeto Salvamar - Educação e Ação Ambiental 

através da reciclagem de resíduos oleosos provenientes das 

atividades de barcos de pesca de turismo de Guarapari, 
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Anchieta e Piúma/ES.  

Cidade: Anchieta  

Estado: ES  

Responsável: Sandrelly Amigo Lopes  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

 

Resumo: A principal motivação foi um diagnóstico da 

situação em 2000, onde se constatou que os pescadores 

lançavam diretamente no mar e no manguezal, 

mensalmente, em média dez litros de resíduos oleosos por 

embarcação, outros mais conscientes, armazenavam o óleo 

queimado, porém, não tendo como realizar o destino final 

destes, acabavam enterrando-os na areia da praia ou 

dispondo-os no lixo ou sistema de esgotamento 

público. Milhares (cerca de 10.000) de litros de resíduo 

oleosos foram coletados e reciclados/reutilizados, deixando 

de ser lançados no mar e manguezais e evitando assim a 

contaminação destes ambientes costeiros; redução da 

emissão de poluentes no mar e manguezal, melhoria da 

qualidade da água na área sob influência direta do 

lançamento de resíduos oleosos das embarcações, ou seja, 

na foz dos rios, garantindo assim o equilíbrio entre os 

diversos componentes do ecossistema; aumento da 

conscientização das tripulações dos barcos de pesca e 

conseqüente minimização de ocorrência de incidentes 
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ambientais como derrame de óleo nas áreas de atracação; 

mudança de comportamento e desenvolvimento de 

consciência ambiental, obtido através da participação ativa 

de dos pescadores integrantes as embarcações cadastradas 

no projeto e de mais outras localidades que se inscreveram 

no projeto. Edição 2008 

 

Siemens 

Case: Comunicação Ambiental 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Daniela Cardim Taibo   

Cargo: Gestão da Qualidade Ambiental 

 

Resumo: Anualmente, no âmbito corporativo, a SIEMENS 

define seu calendário de educação e comunicação sócio-

ambiental Esta definição considera os resultados dos 

programas anteriores, os objetivos ambientais revisados, as 

necessidades das localidades, avaliação dos sistemas de 

gestão ambiental, as prioridades estratégicas da empresa, 

o contexto sócio-político e econômico do país as 

necessidades de cada site e recursos disponíveis. Uma 

metodologia é então adotada para implementação dos 

programas. Cada programa sócio-ambiental, que pode 

incluir atividades como cursos e palestras internas e 
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externas, vivências práticas em localidades ambientalmente 

relevantes, publicações, trabalho em instituições de ensino, 

contribui para melhorar a qualidade de vida de seus 

colaboradores e das comunidades vizinhas uma vez que 

geram aumento da conscientização ambiental e da 

cidadania, mostrando a efetiva implementação de suas 

políticas, alicerçadas sob os pilares do desenvolvimento 

sustentável. Edição 2006 

 

Souza Cruz  

Case: Educação Ambiental, investimentos e processos 

como pilares de Gestão  

Cidade: Cachoeirinha 

Estado: RS 

Responsável: Antonio Carlos Perrone Freire 

Cargo: Gerente de Engenharia Industrial 

 

Resumo:  A área ocupada pelo site da empresa representa 

apenas 10% do terreno de 208 ha, o restante foi 

preservado para o parque, onde podemos encontrar 8 

lagos, 1 arroio e, também, uma enormidade de espécies da 

mata nativa. Para tanto, o parque é uma ferramenta de 

educação poderosa, onde já recebemos cerca de 2300 

visitantes, desde a sua inauguração em abril de 2004. 

Através do jardim sensorial, inaugurado em 2005, 
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estendemos este contato com a natureza, também, para os 

portadores de deficiência visual. Em parceria com o 

Instituto AKATU, implementamos o projeto Cuide, buscando 

o envolvimento de todos colaboradores e familiares no 

consumo consciente dos recursos naturais através da 

distribuição de um vasto material educativo. A unidade 

possui uma comissão interna de energia e meio-ambiente 

(CICEMA), representada por funcionários de todos os 

setores da fábrica, onde são discutidos os índices de meio-

ambiente e elaborados planos de ação, visando o 

aprimoramento contínuo dos nossos processos. Edição 

2006 

 

Souza Cruz  

Case:  “Carta aos Varejistas” – Ampliação do retorno de 

caixas de papelão junto aos varejistas.  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Douglas Guedes de Oliveira  

Cargo: Gerente de EHS 

 

Resumo: Reduzir o impacto ambiental da produção de 

papel para fabricação das caixas, aumentar a 

conscientização ambiental dos varejistas, reduzir custos 

com o aumento no volume retornado. Aumentar o volume 
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de caixas de papelão recolhidas através da conscientização 

ambiental dos varejistas. Os resultados obtidos foram 

calculados com base no retorno do total de caixas de 

papelão entregues no varejo nos anos de 2009 e 2010 

entre os meses de fevereiro a abril.  

O volume de caixas de papelão adquiridas para reposição 

no mês de abril foi de 513.747 caixas, neste volume já é 

computada uma redução 13%, o que representa um total 

de 66.787 caixas que deixaram de ser produzido o que 

totalizou uma economia de R$ 97.833,75. 

Tivemos o engajamento da equipe responsável pela 

conscientização ambiental dos varejistas é fundamental. 

Esta equipe deve ser capacitada previamente para conhecer 

os objetivos/metas do projeto, os impactos ambientais do 

processo de produção das caixas de papelão, bem como os 

impactos positivos do aumento no retorno das caixas. 

Edição 2010 

 

Subprefeitura Itaim Paulista – São Paulo/SP 

Case : Projeto Fluir  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Aguinaldo Tarso Prieto 

Cargo: Engenheiro 
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Resumo: Esta campanha teve um duplo objetivo: 

sensibilizar a população na preservação do local, e engajar 

as potenciais associações multiplicadores para o primeiro 

objetivo. A campanha terminou com o grande abraço no 

córrego, onde participaram 327 pessoas ligadas a 

associações de bairro, igrejas e escolas locais.Obtivemos 

como resultados o aumento de área verde na região, em 

torno de 0,427 m2/hab; Programa de despoluição do 

córrego com a canalização do esgoto, proporcionando assim 

melhorias significativas na qualidade de vida e auto-estima 

da população; Remoção de 339 famílias de áreas de risco; 

Diminuição na ocorrência de enchentes de 876 (2005) para 

250 (até julho de 2008); Implantação de áreas de lazer, 

aproximadamente 50.000m²; Criação de programas de 

capacitação para jovens da região, Projeto Base Comum de 

Conhecimento Cidadão, oferecido pela ONG Instituto Lidas; 

Instalação de novas passarelas, para facilitar a locomoção 

de pedestres; Revitalização de áreas degradadas; Ações 

para conscientização ambiental dos moradores (Programa 

Qualidade de Vida é Mudança de Hábito); Diminuição dos 

índices de criminalidade; Diminuição de pontos viciados 

(entulho). Edição 2008 

 

Triunfo - Transbrasiliana Concessionaria de Rodovia  
Case: Multiplicadores em Educação Ambiental 
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Cidade: Lins 
Estado: SP 
Responsável: Fábio Barbara 
Cargo: Diretor de projetos 

Temática Gerencial: Educação, Informação e 

Comunicação Socioambiental 

Resumo: O Curso de Multiplicadores em Educação 

Ambiental desenvolve ações educativas, formuladas através 

de um processo participativo, realizado com os educadores 

da rede pública de ensino. O curso habilita setores sociais 

para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade 

ambiental e de vida na região, com ênfase nos afetados 

diretamente por empreendimentos. Pressupõe uma parceria 

entre empresa e Secretarias de Meio Ambiente e Educação 

do Estado e/ou do Município. Essa iniciativa promove a 

educação ambiental como ferramenta de sensibilização 

dentro das escolas, formando educadores como 

multiplicadores das questões socioambientais, capazes de 

disseminar informações e ações ambientais adequadas à 

realidade local. O curso é dividido em quatro módulos, em 

encontros trimestrais com carga horária total de 64 horas. 

Cada módulo aborda temas ambientais norteadores 

distintos, e a partir do embasamento teórico apresentado 

no curso, os educadores elaboram atividades que compõem 

quatro volumes do Caderno do Professor, um guia de 
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atividades ambientais para uso em sala de aula durante 

todo o ano letivo. Edição 2015 

 

Unimed do Brasil - Confederação Nacional das 

Cooperativas Médicas 

Case: Manual de Responsabilidade Social Eticamente 

Correto 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Adriana Perroni Ballerini  

Cargo: Analista de Responsabilidade Social 

 

Resumo: O "Manual de Responsabilidade Social Eticamente 

Correto"  tem por objetivo disseminar os mais modernos 

conceitos de intervenção social por meio da sugestão de 

ações éticas e socialmente corretas em relação a três eixos: 

Meio Ambiente, Desenvolvimento Humano e 

Desenvolvimento Tecnológico.  Em relação ao meio 

ambiente, o manual de Responsabilidade Social estimula as 

364 cooperativas a desenvolverem uma política em âmbito 

interno e externo.  O manual foi distribuído para 364 

Unimeds espalhadas em 5 mil municípios do Brasil. A 

Unimed do Brasil e as Empresas do Complexo, iniciaram em 

Dezembro de  2002 a coleta seletiva de lixo e até maio de 

2003 pouparam aproximadamente 200 árvores, no caso do 
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papel e 1.000 litros de petróleo, no caso do plástico. Desde 

a implantação do Unimed Recicla, já foram coletadas 10 

toneladas de papel e 1000 litros de petróleo. Edição 2003 

 

Unimed Extremo Oeste Catarinense  

Case: Projeto "UNIMED, Cidadania e Flora"  

Cidade: São Miguel do Oeste 

Estado: SC 

Responsável: Ubirajara Calasans  

Cargo: Gerente da Unimed Extremo Oeste 

 

Resumo: O projeto “Unimed, Cidadania e Flora” utiliza a 

mão de obra de presidiários da cadeia pública de Mondai-

SC, para a produção de mudas de espécies nativas da flora 

regional (pitangueiras, guabirobeiras, jaboticabeiras, 

cerejeiras, guajuviras, louros, cedros,tibaúva, guajuviras, 

grápias, camboatás, timbaúva e outras).  Edição 2004 

 

Unimed do Brasil - Confederação Nacional das 

Cooperativas Médicas 

Case: Programa Consumo Consciente UNIMED 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Adriana Perroni Ballerini 

Cargo: Consultora de responsabilidade social      
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Resumo: “Programa Consumo Consciente UNIMED” 

lançado a partir de junho de 2005, em comemoração à 

Semana do Meio Ambiente, o programa foi composto da 

criação de um Manual de Consumo Consciente, uma Caneca 

de Porcelana, um Personagem, um CD com dicas de 

consumo chamado “Momento UNIMED” e, também, da 

possibilidade de realizar compra conjunta de materiais 

reciclados. A divulgação foi realizada a todo o Sistema 

UNIMED, composto de 376 cooperativas presentes em mais 

de 4.000 municípios do Brasil. Edição 2007 

 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Case: G. Solidário, Programa de Responsabilidade 

Socioambiental Universitário e formação de liderança. 

Cidade: Recife 

Estado: Pernambuco  

Responsável: Soraya el Deir 

Cargo: Professora 

 

Resumo: O Programa G. Solidário e desenvolvido a partir 

da escolha de um discente, que adotara a postua de 

liderança, planejando de forma participativa as ações, 

mobilizando pessoas e instituições para a ação, 

desenvolvendo a concertacao geral e realizando o relatório 
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final. Esta etapa e fundamental para o desenvolvimento da 

pratica cidadã e para o estabelecimento de competências 

gerências e interpessoais essenciais para os discentes. 

Todo o Programa e desenvolvido através de doações e 

voluntariado. Edição 2012 

 

Verde Ghaia Consultoria e Educação Ambiental LTDA 

Case: Educação ambiental através de atividades lúdicas 

para crianças.                                                               

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Responsável: Mônica Santos Rosa e Silva 

Cargo: coordenadora de comunicação externa e marketing 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho é fomentar uma 

conscientização socioambiental entre as crianças, público 

que realmente detém o verdadeiro potencial para mudar o 

destino de nosso planeta. O projeto é interdisciplinar e 

interativo, objetivando como resultado uma atividade 

coletiva para envolver alunos, educadores e comunidade de 

todos os níveis sociais, econômicos e culturais. Edição 

2012 

 

Vivo 

Case: Programa de Educação Ambiental Continuada 
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Cidade: Curitiba 

Estado: PR 

Responsável: Paulo Roberto Nunes Nemy  

Cargo: Gerente da Gestão Ambiental 

 

Resumo: O Programa de Educação Ambiental Continuada 

da VIVO busca implementar a Educação Ambiental através 

de campanhas e eventos internos e externos, visando a 

sensibilização ambiental dos colaboradores, clientes, 

comunidade, fornecedores e acionistas. Trata-se de uma 

constante busca pelo desenvolvimento da cultura e 

percepção ambiental na VIVO como forma de criação de um 

diferencial competitivo. Desde 2004, com a criação da 

Gerência de Meio Ambiente, têm sido desenvolvidos 

projetos que capacitem, sensibilizem para a questão 

ambiental, e que também priorizem a busca pelo 

desenvolvimento sustentável. Procura despertar o interesse 

e a aplicação interna e externa de atitudes ambientais que 

tenham como foco a busca pela sustentabilidade nos 

negócios, da aplicação dos Rs (repensar, reduzir, reutilizar 

e reciclar), pela preservação e conscientização ambiental. 

Os projetos visam promover o comprometimento ambiental 

da EMPRESA para com a sociedade e a responsabilidade 

ambiental corporativa. Edição 2006 
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Wal-Mart Brasil Ltda 

Case: Clube dos Produtores - Wal-Mart Brasil  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Yuri Feres  

Cargo: consultor de sustentabilidade 

 

Resumo:  O programa é coordenado pelo Wal-Mart desde 

2005, quando a empresa adquiriu a operação de varejo do 

grupo Sonae no Brasil e decidiu dar impulso a uma 

iniciativa que já era desenvolvida nas lojas da rede em 

Porto Alegre (desde 2002) e envolvia 1013 famílias de 

agricultores. Os objetivos e metas do Clube foram 

alinhados à política de sustentabilidade do Wal-Mart e o 

projeto foi ampliado. Em dezembro de 2007, já eram quase 

1,4 mil produtores associados. Com um portfólio de mais 

de 850 itens eles abastecem as áreas de 

hortifrutigranjeiros, açougue, peixaria, padaria e mercearia 

de 140 lojas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina. Em maio de 2008, o Clube chegou à região 

Nordeste com adesão de 16 produtores baianos. Os artigos 

oriundos do Clube recebem uma sinalização especial e um 

selo de identificação que funciona para os consumidores 

como um certificado de qualidade e respeito ao meio 

ambiente. O programa se destaca especialmente no setor 
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de hortifrutigranjeiros das lojas. Para garantir o frescor dos 

produtos, até a logística de distribuição foi alterada. A 

maioria dos produtores do Clube (95%) entrega 

diretamente nas lojas, e os que levam para os Centros de 

Distribuição têm prioridade no desembarque. Em alguns 

casos, menos de três horas separam a colheita da gôndola, 

e algumas lojas recebem duas entregas diárias de 

produtos. Edição 2008 

 

Wal-Mart Brasil Ltda. 

Case: Consumo consciente de sacolas plásticas 

Cidade: Barueri 

Estado: SP 

Responsável: Julia Claire Gemignani Noble 

Cargo: Gerente Assistente de Sustentabilidade 

 

Resumo: Em abril 2008 foi lançado o programa de sacolas 

retornáveis, com ações para reduzir o uso de sacolas 

plásticas nas lojas da rede. A primeira iniciativa foi oferecer 

aos clientes a opção de adquirir, a preço de custo, sacola 

de algodão retornável. Em um ano, foram vendidas 2 

milhões de peças. Uma segunda ação foi dar aos clientes 

que não utilizarem nenhuma sacola plástica desconto de R$ 

0,03 a cada cinco itens adquiridos. A empresa já deu mais 

de R$150 mil em descontos e evitou o uso de 5 milhões de 
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sacolas plásticas desde o início do programa, em dezembro 

de 2008 nas lojas em Recife (PE) e Salvador (BA). Hoje a 

ação está presente em todo Nordeste e nas lojas do Sul. Ao 

se comparar janeiro a maio de 2007, ao mesmo período de 

2009, verifica-se uma redução de 9% no consumo de 

sacolas plásticas nas lojas da rede no País, o que 

representa cerca 50 milhões de sacolas. Edição 2009 

 

Wal-Mart Brasil Ltda. 

Case: Sustentabilidade na Comunicação Visual das Lojas 

Cidade: Barueri 

Estado: SP 

Case: Sustentabilidade na comunicação visual das lojas  

Responsável: Tatyane Nunes   

Cargo: Coord. Com. Externa   

 

Resumo: Em 2005 a empresa decidiu pela adoção de um 

processo de gestão orientado pela sustentabilidade, 

baseado em três grandes objetivos globais, como forma de 

crescimento dos negócios e preservação da atividade em 

um novo ambiente de mercado. São eles:  

- Ser suprido 100% por energia renovável,  

- Ter uma operação com Impacto Zero em termos de 

resíduos e ofertar cada vez mais produtos com diferenciais 

de sustentabilidade.  
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Para atingir seus objetivos a empresa definiu 14 metas 

para o período 2009-2013 que exigem ações e iniciativas 

de variados perfis.  

O projeto de Comunicação Visual é um dos exemplos que 

mostram que a empresa tem investido em sua operação 

para torná-la mais sustentável e estar, dessa forma, 

alinhada com a política global da companhia.  

Tivemos como resultado a substituição da comunicação 

visual convencional para uma mais sustentável, em 208 

lojas (aproximadamente 4 milhões de metros quadrados), 

possibilitou a redução média de 17% no custo do metro 

quadrado por unidade, evidenciando que pensar nos 

aspectos ambientais pode ser mais econômico.  

Além disso, o projeto teve um papel importante como efeito 

multiplicador da consciência ambiental entre funcionários e 

fornecedores, a partir de treinamentos, seminários, 

consultorias e auditorias proporcionados pelo programa. 

Edição 2011 
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EMISSÕES  

16 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para 

redução, tratamento e destinação de 

gases poluentes e/ou causadores de 

efeito estufa 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=18dcad
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Empresa – ALUMAR – Consórcio de Alumínio do 
Maranhão  
Case: Redução de Emissões de GEE 
Cidade: São Luís 
Estado: MA 
Responsável: Anna Neves 

Cargo: Engenheira de Controle Ambiental 

 

Resumo: Buscando um processo apoiado na 

sustentabilidade, a companhia estabeleceu como uma de 

suas metas estratégicas a redução das emissões de CO2 ou 

CO2e, tendo em vista a problemática do agravamento do 

Efeito Estufa no planeta Terra. Dessa maneira, a 

engenharia de processo da Sala de Cubas, focou esforços 

no controle de alimentação das cubas eletrolíticas com o 

intuito de reduzir o tempo de efeito anódico, fenômeno no 

qual há geração de PFC’s (polifluorcarbonos). O indicador 

que quantifica o tempo de efeito anódico nas células 

eletrolíticas, e que apresenta correlação direta com as 

emissões de CF4 e C2F6, mostrou significativa redução, 

apresentando recorde histórico da planta e entre todas as 

localidades da companhia em outubro de 2013. A redução 

das emissões desses gases, expressos em tCO2e/tAl 

produzido foi de 78% comparando-se 2011 vs 2013 e de 

69% de 2012 para 2013, o que demonstra que a melhoria 

no último ano foi a mais significativa. Edição 2014 

 

Avon 

Case: Projeto Out of The Box : Otimização da cadeia de 

Supply Chai 
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Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ricardo Rodrigues 

Cargo: Gerente de Logística América Latina 

Resumo: A empresa possui uma complexa cadeia de 

suprimentos, responsável por movimentar cerca de 700 mil 

paletes por ano por todo território brasileiro, 

mais 30 mil paletes importados. O projeto Out of the Box, 

motivado pela complexidade da cadeia e pelas 

oportunidades de ganhos em diferentes esferas, tem como 

objetivo atuar na revisão, simplificação e otimização de 

toda esta cadeia, que envolve produtos acabados, 

intermediários e insumos denominados componentes. 

Visão do Projeto: 

“Integrar e redesenhar nossa cadeia de Supply Chain, junto 

aos fornecedores (internacionais e locais) de componentes 

e matérias primas, processos de manufatura e expedição 

de produto acabado, até a entrega do produto terminado 

ao nosso cliente final, de maneira que as embalagens 

primária e de transporte estejam sincronizadas e 

dimensionadas para melhor otimizar os canais logísticos, 

sejam eles transporte ( container, caminhões , vans ), 

movimentação ( pallets, caixas ) e armazenagem (centros 

de distribuição ), de maneira que tenhamos uma busca 

incessante por reduzir as ineficiências devido ao baixo 
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adensamento de nossas cargas causados sobretudo por 

uma baixa integração entre todos os processos logísticos 

envolvidos”. Edição 2013 

 

ArcelorMittal Inox Brasil 

Case: Agricultores por Natureza: Utilização do Biodigestor 

nas comunidades do entorno do Parque Estadual do Rio 

Doce – Reserva da Biosfera 

Cidade: Timóteo 

Estado: MG 

Responsável: Odilon Machado Neto 

Cargo: Assessor de Meio Ambiente 

Resumo: Resgatar uma tecnologia secular, adaptar à 

realidade local e permitir a participação de todos os 

envolvidos no processo, essa é a motivação da Arcelor 

Mital. Com isso conseguiu alguns principais resultados: 

Implantação de 100 biodigestores, beneficiando mil 

produtores rurais e familiares; Diminuição da pressão dos 

moradores sobre as áreas de preservação, em especial 

redução dos incêndios florestais e a retirada de material 

lenhoso; tratamento de esgoto doméstico e resíduos 

orgânicos; Diminuição da emissão de gás metano através 

da sua queima nas residências, etc. Edição 2008 
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ArcelorMittal Tubarão 

Case: Programa de Gestão Estratégica das Mudanças 

Climáticas. 

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: Guilherme Correa Abreu 

Cargo: Gerente de Meio-Ambiente 

Resumo: A motivação é trabalhar na mitigação do 

aquecimento global, que é um problema que afetará todos 

os setores da economia e da sociedade a nível mundial, 

sendo os setores energético, florestal e industrial os 

maiores emissores de gases de efeito estufa (GEE) 

causadores do aquecimento. Por conhecimento disso, a 

empresa decidiu investir continuamente na identificação e 

no desenvolvimento de diversos projetos na área de gestão 

de GEE e das mudanças climáticas, alcançando ampla 

redução das emissões de GEE e a melhoria energética de 

seus processos. 

A Gestão Estratégica das Mudanças Climáticas da empresa 

baseou-se no princípio da melhoria contínua e da 

prevenção da poluição, fundamentos da Política Ambiental 

da empresa para o desenvolvimento sustentável. Edição 

2012 
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Banco Bradesco 

Case: Programa de Gestão da Ecoeficiência – Diminuição 

da Emissão de Gases de Efeito Estufa 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes 

Cargo: Gerente de Responsabilidade Socioambiental 

Resumo: A Corporação superou a meta estabelecida de 

redução de 3,5% dos GEEs totais emitidos, atingindo 

14,2% de redução. Para alcançá-la, foram definidas ações 

específicas para cada tipo de fonte de emissão identificada 

e se trabalhou durante todo o ano de 2008 para a 

implementação das mesmas. Edição 2009 

 

Biosev 

Case: Prevenção de Incêndios 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Guilherme Favoreto Pescim 

Cargo: Consultor Corporativo de Meio Ambiente 

Resumo: Incêndios não interessam para a cidade e nem 

para o campo. Os incêndios nas áreas rurais não são 

vantagem para ninguém. Com a evolução tecnológica a 

cana que era queimada para facilitar o trabalho do 

cortador, agora é colhida crua com máquina.A palha crua 
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que fica no campo, quando incendiada, além do prejuízo 

ambiental, afeta a atividade biológica do solo.Causa perda 

de matéria prima, prejudica a próxima safra e traz muitos 

outros prejuízos.Os incêndios, de autoria desconhecida ou 

criminosos, não interessam para ninguém, nem para 

população e nem para o produtor rural pois atingem, além 

dos canaviais, matas e reservas. Edição 2016. 

Biosev 

Case: Programa de Segurança Veicular 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Guilherme Favoreto Pescim 

Cargo: Consultor Corporativo de Meio Ambiente 

Resumo: Visando reduzir o número de acidentes de 

trânsito e de emissões de CO2 relacionadas à frota de 

veículos leves, a Companhia estruturou e implementou um 

Programa de Segurança Veicular – PSV, por meio de 

Benchmarking externo e estudo dos sistemas e propostas 

disponíveis no mercado. Foi instalado nos veículos um 

sistema de telemetria e monitoramento que permite a 

gestão das informações pelas unidades, através do 

Coordenador de Segurança Veicular – CSV, que acompanha 

todas as informações dos veículos e dos condutores de sua 
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unidade, e gera informações para a atuação assertiva dos 

gestores. Edição 2016. 

 

Braskem S/A 

Case: Redução das Emissões de Compostos Orgânicos na 

UNIB- BA.  

Cidade: Camaçari 

Estado: BA 

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio  

Cargo: Coordenador Meio Ambiente 

Resumo: A preocupação com a redução e controle de 

emissões atmosféricas se deve ao impacto negativo destas 

sobre o meio ambiente e a saúde das pessoas, alem de 

representar perdas de matérias-primas e produtos, gerando 

prejuízos econômicos a empresa. Nos últimos 5 anos, 

verificou-se uma redução de 54% na emissão de compostos 

orgânicos voláteis no Parque de Tancagem e de 56% na 

Ilha de Carregamento. Com a implantação do Plano pode-

se reduzir perdas de produtos na ordem de 1.446 toneladas 

desde 2002. Essa quantidade de matéria-prima valorada ao 

preço de nafta equivale a aproximadamente 

US$1,360,000.00 dólares no período de 2002 a 2007. 

Quanto a qualidade do ar, verifica-se que o número de 

violações no ar por conta de COV’s se manteve desprezível 

no entorno do Pólo Industrial de Camaçari. Edição 2008 
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Braskem S/A 

Case: Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa. 

Cidade: Camaçari 

Estado: Bahia 

Responsável: Sergio Hortélio 

Cargo: Engenheiro Especialista 

Resumo: O case aqui apresentado descreve a prática de 

Gestão de emissão atmosférica de gases do efeito estufa 

(GEE) com desdobramento em várias iniciativas de 

melhoria incremental e, também, incluindo assinatura de 

acordo de entendimentos para implantação de uma planta 

de sequestro e purificação de gás carbônico, a partir de 

efluente de chaminé, que permita o seu uso em fábricas de 

refrigerante(grau alimentício). Trata-se de um case de 

extrema importância para melhoria de desempenho dos 

indicadores socioambientais, assim como da gestão da 

sustentabilidade na política e missão da empresa. Edição 

2012 

 

Empresa - Braskem  
Case: Evolução – Mudanças Climáticas 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 

Responsável: Luiz Carlos Xavier 
Cargo: Coordenador de Desenvolvimento Sustentável 
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Resumo: Compromissada desde a sua criação com o 

desenvolvimento sustentável, a empresa estabeleceu 3 

pilares para suportar a sua estratégia de sustentabilidade e 

vem se destacando na gestão das suas emissões de gases 

de efeito estufa. Em relação ao primeiro pilar de Fontes e 

Operações cada vez mais sustentáveis, investe na melhoria 

dos processos para reduzir suas emissões de gases de 

efeito estufa: Em 2009, lançou o Manifesto de Mudanças 

Climáticas (É preciso amadurecer para ser verde0, quando 

foi estabelecido o objetivo de reduzir a intensidade das 

emissões em 11% para 2012 (com relação a 2008) e, 

ainda, uma meta de longo prazo de 0,6 toneladas de CO2e 

por tonelada de produto em 2020, redução de 17% em 

relação ao ano base de 2008. Em 2013, com o objetivo 

estabelecido até 2012 já superado, a redução na 

intensidade das emissões já alcançava de 12,5%. Em 

relação ao segundo pilar, Portfólio de Produtos cada vez 

mais sustentável, pode-se destacar: Em 2010 o lançamento 

do primeira Planta de Plástico Verde certificada que 

promove a captura de 500.000t CO2e ao ano. Equivalente a 

plantar 3,5 milhões de árvores por ano. Em 2012 o 

lançamento da linha de produtos Maxio, um portfólio de 

resinas com diferenciais competitivos e ambientais, dentre 

eles a oportunidade de redução do consumo de energia 

pelos clientes. Em 2013, foi a empresa química pioneira no 

Brasil em publicar estudos da pegada de carbono de suas 

resinas, cujos resultados mostram valores melhores que a 

média das indústrias americana e europeia. Em relação ao 

terceiro pilar, construir Soluções para uma vida mais 

sustentável, o plástico por suas características tem 

contribuído para a redução do consumo de combustíveis 

fosseis e consequentemente a redução das emissões de 
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gases de efeito estufa através de soluções pela redução do 

peso das embalagens nos transportes; assim como, têm 

apoiado soluções em segurança alimentar e agricultura. 

Edição 2014 

Braskem  
Case: Sustentabilidade em TI 
Cidade: Camaçari 
Estado: BA 
Responsável: Mario Pino 
Cargo: Gerente corporativo de Desenvolvimento 
Sustentável 

Temática Gerencial: Emissões 

Resumo: A empresa tem uma gestão de suas emissões 

diretas e também indiretas. Para as emissões indiretas, 
transporte representa uma parcela significativa do escopo 
3. A instalação de equipamentos de vídeo conferencia gerou 
uma oportunidade para reduzir custo, reduzir emissões, 
melhorar a qualidade de vida dos integrantes, pela redução 
das viagens. Assim, a área de TI (Tecnologia da 
Informação), após implementar esses equipamentos e 
iniciar o processo de reuniões por vídeo conferencia, a área 
implantou um indicador para monitorar as emissões GEE, 

traduzindo as emissões evitadas em uma linguagem mais 
fácil para os usuários. A repercussão foi tao positiva que se 
criou um programa de ações alinhado com a estratégia de 
sustentabilidade da empresa, dentre elas destaca-se a 
iniciativa de pós consumo de equipamentos de informática, 
que seriam descartados, reaproveitando os mesmos para 
doações a entidades previamente cadastradas na Empresa. 
No ano de 2014 houve uma economia de R$ 4,2 milhões, 
pela redução de viagens de avião/estadias e maximização 
das videoconferências (3.211), com redução de cerca de 

1.220 tCO2e. Desde 2011 foi ampliado o número de salas 
com disponibilidade para videoconferência, com as 
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localidades das salas envolvidas. Há um contínuo 
melhoramento das salas e da infraestrutura de 
comunicação. Edição 2015 
 

Casa da Moeda do Brasil  
Case: Restauração Florestal da CMB. 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: RJ 
Responsável: Marcos Pereira 
Cargo: Superintendente 

Temática Gerencial: Emissões 

Resumo: O projeto foi idealizado objetivando a 

neutralização das emissões de gases efeito estufa (GEE) 

referente ao inventário do ano 2013, no qual foram 

emitidas 8.772,53 tCO2 equivalente. Com base nessas 

informações, o cálculo de quantitativo de mudas a serem 

plantadas resultou em 205.051 mudas. A neutralização está 

associada à preservação do mico-leão-dourado, espécie 

endêmica da Região das Baixadas Litorâneas do Rio de 

Janeiro, onde se encontra a Reserva Biológica União, local 

escolhido para a execução do Projeto. A Reserva possui 

áreas degradadas pela cultura de eucalipto citriodora, 

espécie exótica que trás prejuízos para a conservação da 

fauna da área, além de áreas de baixada sem cobertura 

vegetal. Visando à recuperação dessas áreas degradadas 

foi contratada empresa especializada para a execução do 

serviço de reflorestamento com espécies nativas de Mata 
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Atlântica, que executa a técnica de anelamento em todas 

as unidades da espécie exótica em área de 93 hectares e 

efetua o plantio em 133 hectares. Edição 2015 

 

Ciba Especialidades Químicas 

Case: Análise de situação como base para um sistema 

ecologicamente eficiente para o tratamento de gases de 

exaustão. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Fernanda Cavalleri  

Cargo: Gerente 

Resumo: Tendo com base análise criteriosa da situação da 

planta e com medidas técnicas e organizacionais simples, 

foi possível reduzir as emissões á metade de seu valor 

original. Num prazo de 6 meses foi possível, através de 

auditorias na planta e entrevistas com a equipe de 

produção, definir um conceito de operação, medidas 

operacionais técnicas e organizacionais, assim com 

implementar/adequar os sistemas de exaustão e purificação 

dos gases. O projeto contou com a participação de toda a 

equipe de produção do cliente , desde o gerente da planta 

aos operadores de linha e equipe de manutenção. Com a 

aplicação de técnicas integradas e controle na fonte 

emissora pode-se reduzir a emissão de gases em 90% do 
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valor inicial, com um investimento dez vezes inferior ao das 

técnicas convencionais de tratamento ao final do 

processo.  Edição 2004 

 

Ecotech Consultoria e Assessoria Ltda 

Case: Compra Verde 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Daniel Vello 

Cargo: CEO e fundador 

Resumo: Mitigar as emissões dos gases de efeito estufa 

gerados pelo sistema de transporte de entrega dos 

produtos comprados pela internet. Edição 2013 

 

Moto Honda da Amazônia 

Case: Motocicleta Bicombustível  

Cidade:  São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Patrícia Peres  

Cargo: Analista de Relações Institucionais 

Resumo: O desenvolvimento desta motocicleta foi feito em 

conjunto com a matriz do Japão que levou em consideração 

as necessidades e desejos do Consumidor brasileiro, para 

desenvolver esta inédita tecnologia no mercado brasileiro e 

mundial. Entre as vantagens citadas pelos usuários, as 
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principais são a possibilidade de escolha do combustível e a 

economia de dinheiro, aliada a preservação do meio 

ambiente, com a criação de novas tecnologias 

ecologicamente responsáveis. Quando comparado à 

gasolina, o álcool tem a vantagem de ser uma fonte de 

energia renovável. Além disso, polui menos que os 

combustíveis fósseis e não possui enxofre em sua 

composição – tornando sua combustão mais limpa. Quando 

abastecida com álcool, motocicleta emite menos gases 

poluentes se comparada ao uso da gasolina. Edição 2010 

 

SENAI/RS - Centro Tecnológico do Couro  

Case: Sistema de Gestão Ambiental do Centro Tecnológico 

do Couro SENAI/RS 

Cidade: Estância Velha 

Estado: RS 

Responsável: Darlene Fonseca Rodrigues  

Cargo: Diretora 

Resumo: As pesquisas contemplaram o desenvolvimento 

de métodos que tinham por objetivo alcançar a máxima 

purificação da água residual de processo e permitir a sua 

reutilização nos processos de produção de couros, bem 

como o processamento dos resíduos sólidos e do lodo por 

meio da conversão térmica a baixas temperaturas. Esta 

caminhada de três décadas aliada a capacitação continuada 
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fez com que o CT Couro buscasse apoio para implantação 

de um SGA que pudesse ser desenvolvido e aplicado de 

forma que fosse desenvolvida na comunidade acadêmica a 

consciência ambiental e as práticas do desenvolvimento 

sustentado. Este efeito multiplicador deverá fazer parte da 

cultura dos egressos e servirá como base para sua 

aplicação no setor industrial. Edição 2004 
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ENERGIA 

18 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para 

inovações que resultem em maior 

eficiência ou substituição da matriz 

energética por fontes mais limpas e/ou 

renováveis 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=16cbbc
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AGCO do Brasil - Unidade Valtra do Brasil Ltda 

Case: Projeto Integrado Biodiesel - 100% Biodiesel 

Cidade: Mogi das Cruzes  

Estado: SP   

Responsável:  Sirlene R. Dutra Pinto 

Cargo: Analista de Meio Ambiente  

Resumo: No rastro da sustentabilidade, pensando na 

tendência de expansão do uso de energia renovável no 

campo, a AGCO desenvolveu uma linha de produtos, 

composta por tratores, colheitadeiras e pulverizadores com 

motores aptos a trabalhar com diesel e biodiesel B-100, ou 

seja, 100% biodiesel. Com a adoção dessa prática foi 

notado alguns benefícios: Como se trata de energia limpa, 

o biodiesel tem a vantagem de ser uma fonte de energia 

renovável, menos poluente, quando comparado a queima 

do diesel, numa redução substancial de emissão de gases 

poluentes; prevenção de contaminação em caso de 

vazamentos no solo, etc. A busca por combustíveis 

renováveis é uma realidade e saímos na frente com um 

produto versátil que opera com diesel e que também estão 

prontos para trabalhar com 100% biodiesel. Edição 2011 

 

Caixa Econômica Federal 

Case: Geração de Renda e Energia 

Cidade: Brasília 
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Estado: DF 

Responsável: Thais Mary Machado Bandeira de Melo 

Cargo: Gerente Executiva 

Resumo: O Projeto Geração de Renda e Energia foi 

implementado em duas comunidades do Programa MC em 

Juazeiro/BA visando melhorar a renda e o espírito de 

cooperativismo dos 4.000 moradores do empreendimento, 

a partir da geração de energia solar e eólica. Desde o início 

do funcionamento dos sistemas de Geração de energia, em 

fev.2014, até 11 de abril de 2016, foram gerados 7,560 

GWh de energia elétrica. Volume suficiente para alimentar 

75 mil residências com consumo médio de 100 KWh. De 

cada R$100 de receita com a energia vendida, R$60,00 são 

destinados aos moradores em situação regular no Programa 

MC; R$30 para fundo destinado a investimentos de 

melhorias das áreas de uso comum dos condomínios e 

R$10 custeiam as despesas de manutenção destes. Além 

dos ganhos financeiros para os moradores, o Projeto 

viabilizou o sentimento de “pertencimento” e cidadania que 

podem ser percebidos pelos relatos e práticas 

desenvolvidas nas comunidades. Edição 2016. 

CEFET- SC - Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Santa Catarina  

Case: Um Enfoque Empreendedor em Conservação e 
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Eficiência Energética no CEFET- SC 

Cidade: Curitiba 

Estado: SC  

Responsável: Prof. Paulo Roberto Weigmann  

Cargo: Mestrando em Engenharia de Produção Elétrica da 

UFSC. 

Resumo: O programa de Conservação de Energia e 

Eficiência Energética consiste na implantação de ambientes 

de Conservação de Energia constituídos de módulos 

contendo sistemas computacionais, kits didáticos, 

equipamentos multimídia, emulador e simulador virtuais, 

fontes autônomas de energia e analisador de energia. 

Ambientes de Eficiência Energética constituído de estações 

de iluminação, de aquecimento e de bombeamento de 

água, com a aplicação tecnológica de fontes alternativas de 

energia em estações operacionais de trabalho (Energia 

Solar). Esses ambientes de Conservação de Energia e 

Eficiência Energética após implantados serão integrados de 

modo que, na sua essência, sejam suficientes para atender, 

através de cursos de capacitação, qualificação, 

requalificação, e outras atividades técnico-pedagógicas, a 

formação transversal e interdisciplinar da clientela discente 

e docente da instituição. Edição 2003 
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Celulose Irani S.A. 

Case: Mecanismo de desenvolvimento limpo – Usina de co-

geração 

Cidade: Vargem Bonita 

Estado: SC 

Responsável: Leandro Alexis Farina  

Cargo: Gerente de Sistemas de Gestão da Qualidade e 

Ambiental  

Resumo: O desenvolvimento do projeto da usina de co-

geração teve objetivo de reduzir o uso de energia 

proveniente de recursos naturais não renováveis, buscando 

conservar e otimizar recursos naturais como o carvão 

mineral, óleo BPF e óleo diesel. Objetivou-se reaproveitar 

resíduos de base florestal, usando-os como biomassa na 

usina de co-geração, podendo assim reduzir emissões de 

gases causadores do efeito estufa, fenômeno causado em 

conseqüência da degradação dos resíduos acumulados em 

lixões, florestas e aterros industriais. Edição 2007 

 

Cemig Geração e Transmissão  
Case: Sistema siságua Cemig  
Cidade: Belo Horizonte 
Estado: MG 
Responsável: Marcela David de Carvalho 
Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Temática Gerencial: Energia 
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Resumo: A água é matéria-prima valorosa para empresa 
então a gestão e a conservação deste recurso sejam um 
aspecto de alta relevância para a Companhia. A empresa 
tem fortalecido a gestão do programa de monitoramento de 
qualidade da água que é considerado ferramenta essencial 
na identificação e levantamento de informações para 

avaliação e controle dos impactos ambientais em todas as 
fases de seus empreendimentos, desde a concepção do 
projeto até sua operação. A empresa, então, desenvolveu 
um sistema de informação que tem como objetivo tornar o 
gerenciamento dos dados de qualidade da água mais rápido 
e preciso. A empresa monitora regularmente mais de 30 
variáveis físico-químicas e biológicas em 270 pontos 
diferentes, gerando uma grande quantidade de dados que, 
além de serem armazenados, precisam ser analisados. O 
sistema gera informações para gestão empresarial e atende 
a demanda de inclusão da população no acesso a 
informações referentes à qualidade da água do em diversas 
regiões do Brasil onde a empresa atua. Este sistema de 
informação tornou a série histórica dinâmica, permitindo 
aquisição, armazenamento, manipulação, integração e 
exposição dos resultados de qualidade das águas, em 
particular os físico-químicos, que são disponibilizados na 
internet. A entrada dos dados é feita pelos fornecedores 
contratados para realização do serviço do monitoramento 

da qualidade da água o que reduz o trabalho da equipe em 
inserir grandes quantidades de dados. Assim que o dado é 
obtido é incluído no sistema, que possui um sistema de 
alerta caso o dado ultrapasse os limites estabelecidos por 
lei ou ultrapasse a média histórica do ponto, tornando a 
gestão mais eficiente e rápida. O sistema proporcionou 
melhorias na interpretação dos resultados, na avaliação da 
rede de monitoramento, bem como das variáveis 
analisadas, permitindo a redefinição do delineamento 

amostral. Edição 2015 
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Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV) 

Case: Energia limpa. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Angélica Vilela 

Cargo: Coordenadora de Comunicação 

Resumo: A empresa tem a meta de redução de 10% de 

emissão de gases efeito estufa em três anos (até 2012, 

com base nos resultados de 2009) por meio da adoção de 

biomassa proveniente de fontes renováveis na matriz de 

geração de energia calorífica. Essa meta foi desdobrada 

para todas as unidades fabris da empresa. Desde 2003, a 

empresa busca fontes de energia renováveis como forma 

de diversificar sua matriz energética. Para que a companhia 

tivesse melhores práticas de quantificação e minimização 

das emissões dos gases de efeito estufa (GEEs), em 2008, 

implantou uma metodologia utilizada para medir as 

emissões inerentes ao seu negócio. Também adotou um 

inventário mais amplo para monitoramento – de acordo 

com o Programa Brasileiro GHG Protocol. Com a nova 

metodologia, a empresa passou a quantificar as emissões 

de todas as suas unidades produtivas, incluindo suas cinco 

plantas verticalizadas (vidros, rolhas, rótulos, extrato e 

xarope), e suas quatro maltarias. Também passou a medir 

as emissões provenientes do consumo de gás natural e 
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GLP, usado para movimentação interna de insumos e 

produtos, e do consumo de gasolina e diesel nos 

automóveis da frota interna. Edição 2012. 

 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - 

COELBA  

Case: Projeto VALE LUZ 

Cidade: Salvador  

Estado: BA      

Responsável: Ana Crhistina Romano Mascarenhas 

Cargo: Assessora de Eficiência Energética   

Resumo: O VALE LUZ é um projeto de caráter sócio-

ambiental que tem como finalidade reduzir o valor da conta 

de energia da população de baixa renda e criar um destino 

alternativo para o lixo. A Coelba acredita que vale a pena 

usar a energia para reinventar e transformar, até mesmo o 

que já não servia mais, em algo de valor real para as 

pessoas e o meio ambiente. Com o andamento do projeto, 

já foi descontado um total de R$16.663,64 em contas de 

luz existindo inclusive casos de quitação total da conta 

mensal de energia elétrica por parte de alguns 

consumidores, apenas através de créditos gerados pela 

venda dos resíduos sólidos.  

No caráter ambiental já foram retiradas aproximadamente 

68 toneladas de resíduos sólidos que iriam para os aterros 
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sanitários e que por fim, foi destinada a reciclagem. O 

projeto é amplamente replicável tendo em vista que ele já 

esta em andamento desde Dezembro de 2007. Acreditamos 

que toda empresa pode ser agente de transformação social 

e o Projeto VALE LUZ colabora para uma nova postura da 

população quanto à forma de destino de cada resíduo sólido 

que produz dentro de suas casas e a responsabilidade que 

a sociedade precisar ter com o meio ambiente. Edição 

2011 

 

Consórcio de Alumínio do Maranhão - ALUMAR  
Case: Fontes de Energia de Sucesso 
Cidade: São Luís 
Estado: MA 
Responsável: Anna Thereza de Oliveira Santos Neves 
Cargo: Engenheira de Controle Ambiental 

Temática Gerencial: Energia  

Resumo: A Sustentabilidade, importante diretriz da 

companhia, motiva, dia após dia, a busca de produtividade, 

desenvolvendo projetos de ecoeficiência focados na 

redução das emissões atmosféricas, da geração de resíduos 

sólidos industriais e do consumo energético. Nesse 

contexto, a empresa tem se destacado pela melhoria 

contínua na eficiência energética de seu processo e pelo 

patamar de excelência que atingiu, classificando-se em 

primeiro lugar no ranking de Refinarias mais eficientes do 

grupo. Nos últimos 5 anos, o consumo energético da planta 

reduziu 15%. A busca pela melhoria contínua utilizando-se 

ferramentas de gerenciamento tais como, reuniões de 
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atualização diárias, cartas de controle para variáveis 

críticas de processo, diagramas de solução de problemas e 

análise de causa raiz, trouxe resultados significativos de 

eficiência energética. A planta da Empresa reduziu 15% do 

consumo energético nos últimos 5 anos e destaca-se por 

ser referência nesse resultado em toda a Companhia. 

Ganhos adicionais são: a redução da emissão de gases 

poluentes e de efeito estufa e a menor geração de resíduos 

sólidos. Além disso, o trabalho diário na busca de um 

processo cada vez mais sustentável tem como um de seus 

resultados o engajamento de toda a equipe nesse projeto. 

Edição 2015 

 

CPFL Geração  

Case: A Repotenciação de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Cidade: Campinas 

Estado: SP 

Responsável: Rodolfo Nardez Sirol 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: A empresa tomou a frente na repotenciação de 

PCH’s em um momento em que o setor elétrico não estava 

dando a devida importância a esses empreendimentos, 

classificados pela ANEEL como usinas de pequeno porte, 

por situarem-se com capacidade instalada entre 1 e 30 MW. 

Além do resgate histórico, e da preocupação com os 

impactos ambientais, não se pode deixar de mencionar o 
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pioneirismo da repotenciação em si e na contribuição do 

projeto para a mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa tendo o “Programa de Repotenciação de PCHs" sido 

reconhecido pela Comissão Interministerial de Mudança 

Global do Clima do Ministério de Ciência e Tecnologia como 

uma ação que contribuirá para o desenvolvimento 

sustentável do Brasil o que conseqüentemente habilitou a 

Empresa para obter créditos de carbono dentro do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). A 

implementação do projeto foi um desafio para a equipe no 

que se refere a manter- se atualizada quanto às novas 

regulamentações e normas que permeiam os projetos de 

MDL, para mantê-lo em conformidade com os padrões 

exigidos pela ONU. Edição 2009 

 

Grupo Fleury  

Case: A Experiência de implantação de uma unidade 

Sustentável em uma empresa de saúde.  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Adriana Seghesi Elias Gonçalves  

Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade 

Resumo: O projeto estratégico de sustentabilidade do 

Grupo apresenta, dentre suas vertentes, a plataforma de 

construção de unidades sustentáveis. A nova unidade foi a 
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escolhida para buscar a certificação verde. É a segunda 

maior unidade do Grupo com 7.000m2 de área total e teve 

todas as etapas de construção norteadas pelos padrões de 

sustentabilidade, de acordo com as exigências LEED – 

Leadership In Energy & Environmental Design que é um 

sistema métrico de critérios, criado pelo U.S. Green 

Building Council. 

Durante o processo de certificação LEED são avaliados 

inúmeros fatores com base em sete critérios principais: site 

sustentável, consumo de água, energia e atmosfera; 

materiais e recursos, qualidade interna do ambiente e 

inovação. Como uma das primeiras ações relacionadas, 

está a contratação de consultoria para auxiliar neste 

processo, definição quanto ao nível de certificação LEED 

pretendido, ações necessárias para atendimento aos 

requisitos definidos para a certificação, como estratégias 

para redução de energia, consumos de água, escolha de 

materiais, destinação de resíduos, relação com o entorno, 

qualidade interna dos ambientes de trabalho entre outros. 

São necessárias estratégias e soluções de engenharia e 

arquitetura bem planejadas e definidas que reduzam os 

impactos ambientais gerados pelo edifício durante sua 

construção em conjunto com os projetistas para estudar os 

níveis de eficiência energética e de conforto dos ocupantes, 
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propondo alternativas técnicas e sugerindo novas 

tecnologias. Neste aspecto cabe ressaltar que, antes de se 

pensar no desempenho dos equipamentos de 

condicionamento de ar, deve-se trabalhar com projetos de 

arquitetura, fachadas, instalações e iluminação de forma a 

reduzir o ganho de calor nos ambientes (brises, iluminação 

eficiente, vidro de alto desempenho, sensores de presença, 

etc.), reduzindo-se os gastos com energia para 

resfriamento do ar e, por consequência, reduzindo os 

investimentos em tecnologias de condicionamento de ar. 

Reuniões periódicas entre todos os envolvidos no projeto, 

como projetistas, consultores, fornecedores, equipes de 

operação, entre outros, viabilizando o processo de 

certificação. Visitas técnicas semanais durante toda a etapa 

de obras para verificação se os critérios sustentáveis de 

construção estavam sendo devidamente aplicados pelas 

empresas contratadas, bem como a produção dos 

documentos necessários para a submissão dos créditos. A 

cada visita técnica um relatório de acompanhamento era 

emitido. O processo de certificação é dividido em fases: 

Registro do empreendimento junto ao USGBC e Submissão 

de créditos de Projetos e obras. Edição 2013 

 

Empresa - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
Case: Economia 10, Desperdício 0 
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Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Rosemeire da Silva Pereira 
Cargo: Gerente de Administração Predial 

 

Resumo: A Engenharia de Infraestrutura da entidade vem 

ao longo dos anos implementando ações de melhorias nas 

instalações com o objetivo de reduzir o custo variável de 

insumos primários como: Água, Energia Elétrica, Gás 

Natural e Gases Medicinais. Baseado nos Programas de Uso 

Racional da água foi desenvolvido o Projeto de Instalação 

de arejadores, adaptadores e redutores de água em 

torneiras, chuveiros e duchas higiênicas. Para permitir a 

efetividade da redução foi realizado a diminuição da 

temperatura do aquecimento da água dos boilers, reforma 

das torres de resfriamento e aumento da temperatura da 

Central de Água Gelada de 5 para 7,5°. Para implementar 

as ações de Energia Elétrica foi instalado banco de 

capacitores e escolha de equipamentos com melhor 

eficiência energética. Para garantir a diminuição de gás 

natural foram implantadas as seguintes ações: Diminuição 

da temperatura de aquecimento dos Boilers de 75 para 63° 

C e dos tanques de aquecimento da água de 65 para 53° C, 

concomitantemente foi realizado a adequação de 

temperatura da água do Ar condicionado de 65 para 48°C. 

Para redução de gases medicinais foram realizadas algumas 

ações estratégicas juntamente com a equipes 

multiprofissionais do qual se destacam: Treinamento para o 

uso racional do Oxigênio, Criação de tabela padronizada 

para atender a troca de cilindros de oxigênio gasoso, 

Implantação do uso de oxigênio conforme protocolo de 

homogeneização médica, Implantação da utilização de ar 
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comprimido para macro e micronebulização e Padronização 

dos fluxometros e válvulas e realizado campanha de 

conscientização focado na equipe assistencial referente aos 

vazamentos de gases medicinais.A nossa meta foi de 

reduzir 15% do custo variável nas contas de água, luz e 

gas natural e gas medicinal e reduzir 20% no consumo 

geral dos utilitários. Edição 2014 

 

NEOENERGIA   

Case: PROJETO ENERGIA VERDE – Projeto de incentivo 

para eficientização energética residencial e conscientização 

ambiental.   

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Ana Christina Romano Mascarenhas 

Cargo: Assessora de Eficiência Energética 

Resumo: O projeto ENERGIA VERDE, estimula a sociedade 

a contribuir com o reflorestamento da Mata Atlântica, que é 

um dos biomas mais importantes do ecossistema do 

planeta, e um dos mais ameaçados. Originalmente, a Mata 

Atlântica percorria toda a extensão do litoral brasileiro. 

Tratava-se da segunda maior floresta tropical úmida do 

Brasil, só comparável à Floresta Amazônica. Hoje, restam 

cerca de 7% de sua área original das quais menos de 20% 

se encontram em unidades de conservação (UCS). Estima-

se que com um consumo mensal de 100 kWh uma 
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residência emite cerca de 35,40 kg de CO2 na atmosfera, o 

que significa que seria necessário o plantio mensal de 7 

árvores para compensar essa emissão pelos próximos 30 

anos. O projeto integra os Programas de Eficiência 

Energética das três distribuidoras do Grupo, e visa atender 

a 6.000 consumidores em três capitais (Salvador, Recife e 

Natal). Edição 2010 

 

NEOENERGIA   

Case: Sistema Solar Fotovoltaico Pituaçu Solar: Modelo 

Sustentável de Geração de Energia. 

Cidade: Salvador 

Estado: Bahia 

Responsável: Ana Carolina Mascarenhas 

Cargo: Assessora de Eficiência Energética 

Resumo: O Projeto Pituaçu Solar foi implementado no 

estádio de futebol Governador Professor Roberto Santos, 

popularmente conhecido como Estádio de Pituaçu, e fica 

localizado na região urbana da cidade de Salvador-BA. É o 

primeiro dessa natureza no país, e envolvel a aquisição de 

equipamentos, instalação, operação e acompanhamento do 

desempenho do gerador solar fotovoltaico de potência 

nominal aproximada de 400 kWp. A energia gerada supre 

as cargas do estádio, e o excedente é injetado na rede de 

distribuição da concessionária que, por sua vez, alimenta as 
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cargas do estádio quando a geração não é suficiente. Trata-

se do primeiro cliente cativo de uma concessionária de 

distribuição de energia elétrica que participa do Sistema de 

Compensação de Energia, modelo conhecido 

internacionalmente pelo termo “Net-Metering”, no qual a 

energia ativa gerada compensa a energia ativa consumida, 

contabilizadas com medidor bidirecional. O alimentador que 

atende o estádio tem seu pico de demanda diurno atenuado 

com a disponibilidade da geração solar, considerando o 

perfil comercial das cargas que atende. Edição 2012 

 

PepSico do Brasil 

Case: Casca de aveia como geradora de energia renovável 

e limpa 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Malka Wetzner 

Cargo: Assuntos Corporativos / Sustentabilidade 

Resumo: Este projeto, desenvolvido pela empresa em sua 

unidade de produção de aveia localizada em Porto Alegre, 

usa a casca da aveia, que até então era descartada, como 

biomassa para alimentar uma caldeira de produção de 

energia usada na própria fábrica. A casca de aveia substitui 

o gás natural, que era usado antes e que tem impacto 

direto no aquecimento global. Edição 2012. 
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Petrobras  
Case: Gestão Energética Predial 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: RJ 
Responsável: Marcelo Ivan Pereira 
Cargo: Engenheiro de Produção 

Temática Gerencial: Energia  

Resumo: Projeto que visa unir os conhecimentos de 
Mercado de Energia, Elétrica e Mecânica, Operação, 
Manutenção e Automação Predial, Eficiência Energética, 
Conceitos de Sustentabilidade, Conhecimento dos manuais 
do Procel Edifica em prol do melhor resultado de redução 
de custos, sustentabilidade e redução de consumo. A 
motivação deste projeto foi a de reduzir o custo de 
operação e manutenção predial, cada vez mais crescente, 

com soluções modernas de retorno a curto e médio prazo, 
garantindo a continuidade das ações propostas 
transformando em cultura a postura de eficiência. Migração 
de 22 unidades prediais para o mercado livre de energia, 
Economia de R$ 39 milhões como novos contratos de 
energia entre 2010 e 2014, Retirada de 42GWh ano do 
consumo predial entre 2010 e 2014 e  Retorno médio dos 
investimentos de 4 anos. Edição 2015 
 

Schneider Electric Brasil Ltda 

Case: Projeto BipBop Brasil 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Denise Lana 

Cargo: Coordenadora de projetos na área de 

Sustentabilidade 
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Resumo: BipBop é a sigla para Business, Innovation, 

People at the Base of Pyramid, que pode ser interpretada 

como ?Alavancar negócios e inovações para as pessoas que 

estão na base da pirâmide social?. Principal projeto de 

responsabilidade social da empresa no mundo, atua em 

mais de 40 países em desenvolvimento, realizando a 

proposta de prover acesso à energia para a camada mais 

vulnerável de nossa sociedade. Hoje, 1,3 bilhões de 

pessoas não tem acesso à energia em todo mundo, e cerca 

de 3 bilhões possuem um acesso inseguro, caro ou movido 

a combustíveis fósseis. Sem acesso à energia, estão 

comprometidos vários serviços, como saúde, iluminação, 

refrigeração, o carregamento de baterias etc. O BipBop, 

então, surge como um programa que visa promover o 

acesso a uma energia confiável, acessível e limpa, 

colaborando para a solução desse dilema.  Edição 2012. 

 

Schneider Electric Brasil Ltda 

Case: Projeto Villa Smart 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Denise Lana 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: O Projeto Villa Smart, que significa Comunidade 

Inteligente, é uma parceria público-privada que atende em 
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caráter experimental comunidades ribeirinhas do Amazonas 

que sofrem com a falta de energia. Para oferecer uma 

alternativa a estas comunidades e melhorar sua realidade, 

a empresa/instituição, com o apoio de outras  

organizações, como a Fundação Amazonas Sustentável, o 

SENAI e a CONIM, propôs um modelo de eletrificação que 

inclui a reforma da rede elétrica de duas comunidades 

localizadas às margens do Rio Negro, que representam a 

realidade das mais de 4.000 comunidades do estado do 

Amazonas. A comunidade de Tumbira, localizada no centro 

da reserva, oferece escola, posto de saúde e o potencial de 

desenvolver o turismo de base comunitária em 

complemento a principal atividade econômica da 

comunidade: a marcenaria e o manejo sustentável da 

madeira. Já Santa Helena do Inglês, como a maioria das 

comunidades da região, vive da pesca e vê na falta de 

disponibilidade da energia um fator limitante a expansão 

sustentável da atividade pesqueira. 

Por mais de dez anos, os moradores dessas comunidades 

tiveram apenas 11 horas de energia por dia disponibilizadas 

para serviços essenciais – como postos de saúde, escolas e 

comércio local – e apenas 4 horas por dia reservadas às 

comunidades tradicionais, fornecidas por um gerador  

movido a diesel. O equipamento consumia, em média, 1,2 

mil litros de combustível e jogava 1,3 toneladas de dióxido 
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de carbono (CO2) no ar, poluindo o meio ambiente. Nesse 

contexto, serviços essenciais que dependiam da 

eletricidade, como o bombeamento de água potável, 

educação, saúde, assim como atividades econômicas 

alternativas ao extrativismo, acabavam comprometidos. 

Além disso, as instalações elétricas das comunidades eram 

extremamente precárias. Diante dessa realidade, a 

empresa/instituição propôs um projeto de gestão simples e 

de menor custo do que o modelo anteriormente utilizado 

para a geração de energia: baseado no uso de placas 

solares e no armazenamento da energia em baterias, a 

tecnologia Villa Smart baseia-se no uso de energias 

renováveis em substituição a geradores a diesel, que 

acabaram reduzidos a backups para longos períodos de 

chuva. Edição 2013 

 

V & M FLORESTAL 

Case: Viabilização e Sustentabilidade de uma Fonte de 

Energia Renovável Para Indústria do Carvão Vegetal 

Cidade: Curvelo 

Estado: MG 

Responsável: Antônio Claret de Oliveira   

Cargo: Superintendente Geral 

 Resumo: Em substituição ao carvão mineral (coque), o 

carvão vegetal foi uma saída encontrada para manter um 
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desenvolvimento sustentável, respondendo, ao mesmo 

tempo, à demanda energética da atividade siderúrgica. 

Através de uma gestão ambientalmente direcionada, a 

empresa busca a garantia da integridade ambiental e social 

dos locais onde atua. Por meio de um conjunto de ações 

destinadas ao todo e não somente a uma parte isolada, 

inúmeras iniciativas de manejo e certificações são 

realizadas pela empresa em parceria com instituições de 

ensino e pesquisa para a melhoria da qualidade do ar, o 

monitoramento da fauna e flora e a conservação de faixas 

de vegetação natural. Edição 2003 
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FERRAMENTAS E POLÍTICAS 

DE GESTÃO 

61 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para a 

gestão da sustentabilidade nas 

organizações e sociedade 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=16dcac
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AES Uruguaiana Empreendimentos 

Case:  Conexões Globais da Gestão de Meio Ambiente na 

AES Brasil 

Cidade: Uruguaiana 

Estado: RS 

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva 

Cargo: Diretor de Gestão de Meio Ambiente e Mercado de 

Carbono  

Resumo: A percepção de que os impactos globais no meio 

ambiente do planeta motivou o grupo AES no Brasil a 

adotar a estratégia de gestão de meio ambiente “Conexões 

Globais da Gestão de Meio Ambiente na AES Brasil” com o 

objetivo de estabelecer uma gestão de meio ambiente pró-

ativa, conectada aos esforços globais de regeneração e 

preservação. O documento “Conexões Globais da Gestão de 

Meio Ambiente na AES Brasil” apresenta cada um do 

referidos esforços globais, que em geral estão formalizados 

em Tratados, convenções e protocolos internacionais, e 

apresenta também a estratégia e metas estabelecidas pela 

AES na gestão de Meio Ambiente. Edição 2006 

 

Associação de Assistência à Criança Deficiente 

Case: Programa de Captação Teleton/11 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 
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Responsável: Marcel Seco 

Cargo: Coordenador de marketing 

Resumo: O programa televisivo tem como objetivo 

arrecadar recursos para construir novas unidades, ampliar 

os atendimentos a centenas de deficientes físicos, além de 

mostrar o investimento realizado com as doações 

recebidas, as vitórias e superações dos seus pacientes, 

quebrando os paradigmas de que a deficiência física é algo 

feio e que não possa ser associado a marcas tradicionais. 

Edição 2012 

 

AGCO DO BRASIL Comércio e Indústria 

Case: Gestão Corporativa de Meio Ambiente, Segurança e 

Saúde Ocupacional 

Cidade:  Canoas 

Estado: RS 

Responsável: Liana Sampaio Goron  

Cargo: Assessora de Meio Ambiente 

Resumo: Um fator relevante foi a diretriz traçada pela 

Diretoria da empresa no sentido da integração entre as 

unidades. No entanto isso não passaria de uma meta caso 

as equipes locais não comprassem esta idéia. Então pode-

se dizer que o destaque deste trabalho foi o esforço da 

gestão e de cada uma das equipes das unidades em 

caminhar rumo a um mesmo objetivo, o que possibilitou 
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que este trabalho se realizasse e fosse bem sucedido. Cabe 

salientar que no caso da AGCO estamos falando de 

unidades presentes em diferentes estados e regiões do 

Brasil. Algumas das fábricas eram empresas familiares e 

esta passagem para um grupo multinacional foi recebida de 

diferentes formas nas diferentes unidades. 

Culturalmente as equipes dos Setores de Meio Ambiente, 

Segurança e Saúde Ocupacional são formadas por um 

grupo bem diversificado, sendo que as raízes locais eram 

muito fortes. Gerenciar estes grupos, gerenciar os 

preconceitos naturais existentes, gerenciar esta diversidade 

de comportamentos sem desrespeitá-los certamente foi, e 

ainda é, o maior dos desafios diários a ser superado em 

prol de um bom desempenho na execução das tarefas 

traçadas pelo sistema de gestão.Edição 2010 

 

Alcoa Alumínio 

Case: Projeto de Expansão da Linha III  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Aljan Machado   

Cargo: SSMA 

Resumo: A diferença fundamental é que o ambiente de um 

canteiro de obras pode ser considerado muito mais propício 

para a ocorrência de acidentes, se forem levadas em 
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consideração a diversidade de empresas contratadas e suas 

diferentes e divergentes culturas em EHS, o baixo grau de 

escolaridade de sua mão-de-obra terceirizada e a mudança 

constante dos tipos de risco conforme avanço do 

empreendimento. Em junho de 2004, iniciou o Projeto de 

Ampliação da Unidade de Redução (Linha III) para 

instalação de mais 100 novos fornos nos prédios 105 e 106, 

ao sul do Eixo 52, com o objetivo de aumentar a produção 

de alumínio em 63.000 Mtpa. A obra, de grande porte, 

necessitou da implementação de um sistema de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente, com soluções diferenciadas 

para atender ambos os requisitos legais e os da empresa. 

Como resultado do sistema de gestão de EHS implantado, 

até junho de 2005, foram acumuladas 1,5 milhão de 

horas/homem trabalhadas, sem registro de acidente com 

afastamento, e um Total Recordable Rate (TRR) menor que 

0,19. Edição 2006 

 

Alcoa Alumínio 

Case: Gerenciamento Ambiental nas obras do projeto 

ALREF U2 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Aljan de Abreu Machado  

Cargo: EHS 
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Resumo: O Projeto ALREF U2 representa a maior expansão 

de refinaria de produção de alumina do mundo, um mega 

projeto de construção civil pesada e montagem industrial, 

trabalhando atualmente com cerca de 7 mil colaboradores 

das mais diversas culturas, etnias, raças, sexos e previsão 

de no pico da construção empregar mais de 9 mil pessoas. 

O Gerenciamento Ambiental nas obras do projeto ALREF 

U2, constitui-se em uma ferramenta fundamental para a 

minimização dos impactos ambientais inerentes a 

construção, atendimento da legislação aplicável, redução da 

geração, segregação, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos, na economia de recursos naturais, 

economia de energia, evitar o desperdício de água e no 

tratamento e destinação de efluentes. Além disso, propicia 

a realização de ações na garantia da sustentabilidade e 

principalmente para a conscientização de todos os 

envolvidos com a construção. Edição 2007 

 

Alcoa Alumínio 

Case: Guia de Sustentabilidade Para Projetos Hidrelétricos 

no Brasil 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Juliano 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 
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Resumo: O Guia de Sustentabilidade oferece elementos 

que apóiem os profissionais que atuam no ciclo de vida das 

plantas de geração de energia para: Encarar e resolver 

questões que a experiência mostrou serem de importância 

significativa; Tornar a gestão de seu negócio mais 

transparente e socialmente responsável; Apontar caminhos 

que podem melhorar seu relacionamento com as 

comunidades do entorno e outras partes interessadas; 

Indicar ações para reduzir os riscos financeiros e sócio-

ambientais; Construir um plano de gestão sustentável para 

os seus projetos, que contribua efetivamente para o 

desenvolvimento da região; Iniciar um processo de gestão 

que incorpore a sustentabilidade aos processos, políticas e 

práticas da empresa. Edição 2009 

 

APAE – Xaxim  

Case: Projeto Lixo Útil, Lixo Que Não é Lixo  

Cidade: Xaxim 

Estado: SC 

Responsável: Anne Margareth Knapp Faé 

Cargo: Diretora 

Resumo: O programa de Reciclagem de Lixo Útil, 

desenvolvido pela APAE de Xaxim, da ênfase a geração de 

emprego e renda, sendo considerada e reconhecida 

nacionalmente como uma proposta inovadora com pessoas 
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portadoras de deficiência mental, utilizando a educação 

aliada com a preservação do meio ambiente. Para a 

redução das desigualdades sociais, trabalhamos com o foco 

da inclusão de deficiente no mercado de trabalho, bem 

como de seus familiares e/ou excluídos da sociedade por 

serem analfabetos ou por não conseguir oportunidades 

formais de trabalho, etc. Buscamos a melhoria, a 

excelência e a dignidade das pessoas portadoras de 

deficiência mental e de todos os envolvidos/beneficiados 

pelo programa. Muito já se alcançou, mas temos grande 

obstáculo para vencer, a motivação dá-se continuamente, 

pelo retorno que esta clientela traz, pequenos progresso 

significam muito esforço, porém todos tem muita 

importância, a conseqüência também se faz no 

reconhecimento público da comunidade e o aplauso pelo 

trabalho de qualidade desenvolvido neste 

programa. Edição 2004 

 

Associação Vale Para o Desenvolvimento Sustentável  

Case: 2 anos de Ações pela Conservação dos Recursos 

Naturais e Desenvolvimento Local - deixando um legado 

positivo para as próximas gerações. 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ      

Responsável: Mirela Sandrini 
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Cargo: Gerente do Fundo Vale 

Resumo: Criada em 2009, a organização transformou em 

metodologia sua Missão: integrar, transformar e 

desenvolver. Os elementos que tangibilizam esta 

metodologia são:Visão de longo prazo; Opção por 

iniciativas estratégicas estruturantes; Atuação pró-ativa, 

participativa (visitas de campo, fóruns, encontros de 

parceiros, cursos de capacitação); Seleção e apoio a 

projetos de parceiros qualificados. Com esta metodologia o 

FV opera em duas dimensões: os projetos têm um 

importante impacto geopolítico no território e a rede de 

parceiros tem importância fundamental para influenciar 

políticas públicas de base local. Edição 2011 

 

AstraZeneca do Brasil  

Case: Projeto Integrando a gestão ambiental ao 

gerenciamento organizacional.  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ana P. T. Benatti 

Cargo: SSMA 

Resumo: Em Dezembro de 2001 iniciou-se uma série de 

ações visando a redução de impactos ambientais dos 

processos industriais e administrativos. Visando reduzir o 

consumo de recursos naturais a empresa implantou um 
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Comitê de Otimização do Consumo de Água e Energia. 

Dentre as oportunidades identificadas destacou-se a 

lavagem de frutas, legumes e verduras no restaurante que 

além de consumir água em excesso causava uma diluição 

do efluente enviado para a ETE, reduzindo sua eficiência. 

As diversas ações resultaram em uma redução no consumo 

de água de 3659 m3/mês para 2450 m3/mês, isto é, 33%. 

Neste mesmo período, a produção aumentou de 1826635 

unidades/mês para 1930866 unidades/mês. Edição 2004 

 

Avon Cosméticos 

Case: Projeto Viva o Amanhã 

Cidade: Osasco  

Estado: SP  

Responsável: Waltencyr Peixoto  

Cargo: Gerente Sr. EHS LAS 

Resumo: Redução de quilometragem rodada da frota. Foi 

possível conseguir o seguinte resultado: 

1) Redução de 4.148.503km, 8.2%, do total de 

quilometragem rodada no final do projeto - Resultado 

alcançado em Julho/2008 - Redução de 1.491.173 Km;  

2) Redução de emissão de CO2 da frota utilizada nos 

transportes. - Estimativa final do projeto: Redução de 

12.706,69 kg de CO2. - Redução já alcançada em Julho/08: 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

11 
 

4574,41 kg CO2; 3)Redução de Custo: Redução de 1.7% 

das despesas com custo de Frete. Edição 2008 

 

Bandeirante Energia  

Case: Inclusão de áreas de proteção ambiental no SIT - 

sistema de Informações Técnicas, em base cartográfica 

digital  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Pedro Vicente Iacovino 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: A empresa em parceria com a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente de São Paulo, a Empresa 

desenvolveu mecanismos para a identificação das Áreas 

Ambientalmente Protegidas de Uso Restrito e Uso 

Sustentável, nos âmbitos Federal e Estadual presentes em 

sua área de atuação. Baseado no Sistema de Informações 

Técnicas – SIT, implantado desde 2003 na empresa, que 

possui a base cartográfica georeferenciada de toda a área 

de concessão da empresa, foram inseridos dados referentes 

às Áreas Ambientalmente Protegidas fornecidos pela 

própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São 

Paulo. A utilização desta ferramenta permitiu a rápida 

identificação das possíveis intervenções decorrentes dos 

novos projetos de extensão de redes de distribuição junto 
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às áreas protegidas, bem como ressaltou a necessidade de 

maior interação entre as ações da empresa para com os 

órgãos ambientais (licenciamento) e para com seus 

clientes. Edição 2006 

 

BASF 

Case: WMT - prevenção e redução de resíduos trazem 

ganhos financeiros para a BASF Cidade: Guaratinguetá 

Estado: SP 

Responsável: Odilon Ern  

Cargo: Superintendente 

Resumo: A BASF desenvolveu a ferramenta WMT – Waste 

Minimization Tool (ferramenta para a minimização de 

resíduos), que auxilia na prevenção da poluição e na 

redução de resíduos gerados nos processos produtivos das 

empresas do Grupo. A WMT considera todos os aspectos do 

gerenciamento de resíduos, com alocação de custos diretos 

e indiretos, de forma a constituir um modelo preciso e 

eficiente do gerenciamento ambiental em determinado 

processo produtivo. Nenhum investimento foi alocado 

diretamente para a implementação da ferramenta. Após a 

análise, com a apresentação do plano de ação, quando 

necessários são especificados os 

investimentos. Edição 2004 
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Cabanellos Schuh Advogados Associados  

Case: Tecnologia aplicada ao Direito: resultados positivos 

para o Meio Ambiente  

Cidade: Porto Alegre  

Estado: RS 

Responsável: Gabriel Moreira  

Cargo: Sócio-diretor 

Resumo: O Projeto mostra benefícios surpreendentes. Na 

eficiência e transparência para os clientes, na melhoria das 

condições de trabalho, ou mesmo, no posicionamento da 

EMPRESA frente ao seu segmento. Contudo nada é tão, 

significativo e palpável quanto seus resultados ambientais. 

A cada mês são produzidas, em média, 8.800 petições, que 

iriam gerar 70.400 folhas. Com o SIGMA, apenas a primeira 

página que deve ser protocolada é impressa. Logo após o 

encaminhamento, essa também será digitalizada. Por 

exigência da Justiça, peças comprobatórias e originais de 

um processo precisam ser arquivados fisicamente. Desde 

2007, quando passou a aferir as quantidades processadas, 

o CEDOC processou 8.772.079 de folhas. Transformadas 

em metros lineares, somariam 1.122m. Que representam 

93 metros cúbicos de papel, um volume de 40.790kg de 

papel que foram destinados à reciclagem. Mais de uma 

centena de árvores derrubadas que, daqui para frente, 

serão poupadas. Edição 2010 
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Caixa Econômica Federal 

Case: Agenda Caixa para Sustentabilidade 

Cidade: Brasília 

Estado: DF 

Responsável: Jean Rodrigues Benevides 

Cargo: Gerente Nacional 

Resumo: A Agenda Corporativa para Sustentabilidade é 

um processo de desenvolvimento contínuo dentro da 

empresa. As unidades foram chamadas a aderir 

voluntariamente para realizarem uma reflexão sobre a 

situação atual de suas ações (diagnóstico) e para 

elaborarem um plano de trabalho com metas e prazos por 

exercícios, visando melhorar o que foi observado. Assim, a 

tendência é que o resultados sejam otimizados a cada 

exercício com o desenvolvimento das ações implementadas. 

Nesse processo, a Agenda Corporativa para 

Sustentabilidade foi lançada em março/2009 e após 4 

meses já conta com a adesão voluntária de 64% das 

unidades (um total de 2.106 unidades dentre as 3.275 

existentes em todo país). Observa-se na empresa uma 

disseminação da discussão sobre a adequação dos 

processos para possibilitar a melhoria dos indicadores que 

tragam benefícios para a sustentabilidade ambiental, social 

e econômica. Ainda que seja muito laborioso fazer 
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reflexões, diagnóstico para então estabelecer metas, já há 

mais de 600 ações com prazos estabelecidos até dez.2010. 

Edição 2009 

 

Celulose Irani 

Case: Inventário de emissões e sumidouros de gases de 

efeito estufa em uma fábrica de Celulose e Papel  

Cidade: Vargem Bonita  

Estado: SC  

Responsável: Leandro Alexis Farina  

Cargo: Gerente de Sistemas de Gestão da Qualidade e 

Ambiental 

Resumo: O inventário permite acompanhar as emissões e 

remoções possibilitando maior percepção para novos 

projetos de MDL. Principal Motivação: Conhecer e avaliar a 

emissão de GEE da empresa, avaliando o balanço entre 

emissões e remoções e as possibilidades de neutralização. 

Principais Resultados: As atividades da IRANI são 

consideradas Carbono Neutro por retirar mais carbono da 

atmosfera do que emite. Um aprendizado fundamental: O 

inventário permite acompanhar as emissões e remoções 

possibilitando maior percepção para novos projetos de 

MDL. Recomendações: Definição de fronteiras, identificação 

de fontes de emissão e remoção, levantamento de dados, 

elaboração do relatório, auditoria externa. Edição 2008 
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Celulose Irani 

Case: Gestão Socioambiental  

Cidade: Vargem Bonita 

Estado: SC 

Responsável: Leandro Farina 

Cargo: Gerente de Gestão para Excelência 

Resumo: A gestão dos resíduos sólidos possibilita realizar 

o reaproveitamento da maioria dos resíduos gerados. A 

gestão de efluentes permite um tratamento adequado do 

efluente gerado. A gestão atmosférica viabiliza o 

monitoramento de emissões de fontes fixas, fontes 

veiculares e qualidade do ar. A gestão de recursos hídricos 

possibilita o monitoramento contínuo de recursos aquáticos. 

São realizados projetos de monitoramento da ictiofauna, 

fauna e flora, revegetação de áreas de preservação 

permanente, educação ambiental, programa despoluir, 

broto do galho. Edição 2012 

 

CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco  
Case: Impressão Verde 
Cidade: Recife 
Estado: PE 
Responsável: Luciano Thomaz da Silva 
Cargo: Assessor de TI 

Temática Gerencial: Ferramentas e Políticas de Gestão 
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Resumo: Desde 2003, a STI é responsável pela aplicação 

uniforme dos recursos de TI para toda a empresa seguindo 

as regras estabelecidas na Resolução Normativa RN-

14/2003 OI-54. A implementação desses critérios e 

procedimentos asseguram o necessário planejamento e 

gerenciamento de Hardware e Software da TI Corporativa. 

Dentre estes recursos como desktops, notebooks, tablets, e 

aplicativos existe o serviço de impressão, que é composto 

de impressoras, consumíveis (toner, cartucho e papel) e 

software de gerenciamento de impressão. 

\r\nAs impressoras, scanners, fax e copiadoras são 

recursos importantes ao desempenho das atividades de um 

grande contingente de empregados da empresa. Mas, estes 

recursos se mal geridos, além de custar caro, provocam 

danos ao meio ambiente. O que poderia ser diminuído 

melhorando simplesmente a qualidade e equacionando as 

necessidades de impressão. Além do benefício financeiro. 

Edição 2015 

Consórcio Gasvap 

Case: As práticas socioambientais e os processos de 

melhoria aplicados 

Cidade: São José dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: Júlio Cézar Alves Duarte 

Cargo: Gerente de SMSRS 

Resumo: Este case utilizou como método o estudo de caso 

da Empresa desde seu planejamento, execução, verificação 

e análise crítica de seus processos relacionados à gestão 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

18 
 

integrada do sistema de Meio Ambiente e Responsabilidade 

Social. Desenvolvendo assim programa, projetos e 

campanhas que demonstram seu comprometimento com o 

meio ambiente e com a inclusão social. Edição 2009 

 

Consórcio Propeno (ODEBRECHT E UTC) 

Case: A Importância do Sistema de Gestão Sócio-

Ambiental na Construção e Montagem em Obras 

Petroquímicas 

Cidade: São José dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: Júlio Cézar Alves Duarte  

Cargo: Gerente de SMSRS 

Resumo: Os empreendimentos de construção e montagem 

de obras em Áreas Petroquímicas podem ser atividades de 

alto impacto ambiental e de riscos acentuados aos 

envolvidos em sua execução. O sistema de gestão 

socioambiental deve considerar tais fatores e prever 

ferramentas gerenciais, operacionais e humanas para 

minimizar ou mesmo mitigar esses impactos ambientais e 

os riscos pertinentes, de forma a garantir a 

sustentabilidade do negócio e promover uma gestão 

participativa dos Integrantes envolvidos, garantindo uma 

melhoria da qualidade de vida dos Integrantes e 

familiares. Edição 2007 
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Cooperativa Central Aurora Alimentos  

Case: Gestão Ambiental Compromisso de Todos 

Cidade: Chapecó 

Estado: SC 

Responsável: Isabel Cristina Trierveiler Machado 

Cargo: Gerente de Comunicação Social 

Resumo: A organização procura trabalhar em suas 

unidades os princípios e a essência do cooperativismo, 

desenvolvendo programas que visam o envolvimento das 

pessoas. o cooperativismo é a união de pessoas em prol de 

objetivos comuns e o meio ambiente precisa de ações de 

cooperação. Como falar em sustentabilidade sem definir o 

eixo principal da organização, valor notório que nasceu no 

coração do seu fundador(in Memorian). Quando o conceito 

de desenvolvimento sustentável ainda nem existia, eis que 

o fundador destacava que os cooperados tivessem extremo 

cuidado com a água e o meio ambiente. 

A relação da empresa com o meio ambiente iniciou desde a 

sua fundação, a sustentabilidade é nosso compromisso, o 

zelo pelo meio ambiente se faz a partir de ações 

desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável, que 

minimizam os impactos ambientais visando a própria 

sobrevivência do planeta. Resíduo zero, com 

aproveitamento de insumos, é uma pratica 
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nas unidades da empresa, a água utilizada é devolvida á 

natureza pronta para contribuir com a vida. A organização 

executa muitas ações que visam o cuidado do meio 

ambiente, entre elas destacam-se: O programa de 

reciclagem da empresa; a destinação de todo o óleo, assim 

como todo lixo hospitalar dos ambulatórios, a empresas 

licenciadas pelos órgãos ambientais para reciclagem ou o 

devido descarte; a criação da Gestão de resíduos sólidos 

em todas as unidades produtivas; o programa de 

reflorestamento; e o trabalho continuado para a redução do 

consumo de água e redução de resíduos industriais. 

O principal objetivo das ações é produzir sem agredir o 

meio ambiente ou seja a empresa compromete-se a 

proteger o meio ambiente, buscando melhorias na redução 

dos impactos ambientais, reforçando o comprometimento 

de produzir de forma ambientalmente correta e 

sustentável e para isso, trabalha-se junto aos 

colaboradores, familiares e à comunidade a consciência da 

preservação.  

Hoje a empresa possui em cada unidade uma equipe que 

trabalha a gestão ambiental e promove ações de 

conscientização e ações de cuidado com o 

meio ambiente. Edição 2013 
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COSIPA- Companhia Siderúrgica Paulista  

Case: Revolução do seu design Ecológico 

Cidade: Cubatão 

Estado: SP 

Responsável: Benito Santiago Martinez Gonzalez 

Cargo: Superintendente de  Relações Industriais 

Resumo: O termo “revolução”; está sendo 

apropriadamente utilizado, porque as mudanças, 

planejadas e programadas provocaram alterações no 

sistema administrativo e técnico das questões ambientais, 

na reestruturação organizacional, no sistema de 

monitoramento, no incentivo à criatividade para novos 

projetos ecológicos, na otimização do uso dos recursos 

naturais, nas ações sociais, nas campanhas institucionais, 

que resultaram todos, na evolução dos indicadores 

ambientais, e finalmente no reconhecimento oficial de todos 

esses esforços. Edição 2004 

 

CST – COMPANHIA SIDERURGICA TUBARÃO  

Case: A Central de Supervisão de Monitoramento 

Ambiental  

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: Luiz Antonio Rossi  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 
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Resumo: Com o objetivo de suprir a crescente demanda 

por informações ambientais e gerenciar de forma adequada 

o imenso volume de dados no monitoramento contínuo de 

chaminés e também da Rede Automática de Qualidade do 

Ar da região da Grande Vitória (RGV), a empresa projetou e 

implantou um sistema moderno e avançado de 

gerenciamento de dados ambientais - SiGA - Sistema 

Informatizado de Gestão Ambiental que é o “coração” da 

Central de Supervisão do Monitoramento Ambiental. Esta 

Central permite a supervisão e monitoramento “on line” das 

principais fontes de emissão da usina, possibilitando avaliar 

tendências de resultados e verificar os impactos destas 

emissões na qualidade do ar da Grande Vitória, bem como 

atuar preventivamente nos sistemas de controle ambiental 

e processos de forma a reduzir as emissões. O sistema 

também permite o recebimento e tratamento dos dados 

gerados na Rede Automática de Monitoramento da 

Qualidade do Ar da Grande Vitória (RAMQAr), de 

propriedade da Secretária de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEAMA/IEMA) em mapa geográfico 

vetorial. Edição 2006 

 

Damha Urbanizadora e Construtora  

Case: Valoração da Cultura Regional 

Cidade: São Paulo 
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Estado: SP 

Responsável: Fernanda Toledo  

Cargo: Gerente de Relacionamento e Presidente da 

Associação Bairro Sustentável 

 

Resumo: O projeto de “Desenvolvimento e Organização da 

Cultura e Arte” em Barra dos Coqueiros (SE), próxima a 

Aracaju, foi criado pela associação da empresa de 

urbanização para incentivo sustentável do turismo e 

melhora da renda e qualidade de vida das comunidades do 

entorno do residencial. A ação principal é a construção do 

Centro de Cultura e Arte para os “artistas da terra” e 

comércio de artesanato. O projeto arquitetônico será 

entregue em maio (2014) e as obras serão concluídas até 

novembro de 2015 por construtoras parceiras. O 

diagnóstico com 10 lideranças comunitárias mostrou o 

anseio dos moradores de desenvolver e organizar as 

atividades culturais, fato constatado pelo sucesso de dois 

eventos culturais com público superior a 1.500 (2012) e 

2.000 pessoas (2013). Outras ações são: reforma em 

mutirão de 2 salas de aula de um centro comunitário e 

cursos profissionalizantes, além da previsão de realização 

de oficinas de artesanato para 240 pessoas e educação 

ambiental para 24 professores. Edição 2014 
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EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações 

Case: Projeto Agenda 21 EMBRATEL 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Alexandra Zühlsdorff Mendes Silva  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: O Documento Base da Agenda 21 Embratel foi 

construído a partir de esforços conjuntos da equipe técnica 

do projeto e dos membros do Grupo de Trabalho, com 

representantes de todas as diretorias e interessados que se 

auto- indicaram para o grupo. Os temas escolhidos para 

compor a Agenda 21 Embratel foram: Educação Ambiental, 

Responsabilidade Social e Ambiental, Gestão de Segurança 

e Saúde Ocupacional, Gestão da Qualidade de Vida, 

Conservação de Energia, Qualidade do Ar, Gerenciamento 

de Resíduos, Racionalização e Conservação dos Recursos 

Hídricos. Desde que esse processo interno foi iniciado, 7 mil 

novos parceiros foram comunicados e envolvidos. 

Profissionais capazes de colocar seu talento e habilidades 

pessoais a serviço do bem-estar coletivo, e cheio de 

disposição para vencer o desafio da preservação da 

vida. Edição 2003 
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Firmenich & Cia  

Case: Estabelecendo Parcerias e Quebrando Paradigmas 

Cidade: Cotia 

Estado: SP 

Responsável: Max Araujo 

Cargo: Gerente Regional de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - América Latina 

Resumo: O presente caso trata da adaptação e uso de 

ferramentas da qualidade na área de meio ambiente e, 

principalmente, da busca por tornar a otimização do 

desempenho ambiental em também uma oportunidade de 

redução de custos. Inicialmente é realizada uma avaliação 

utilizando a metodologia MASP. A metodologia baseia-se na 

obtenção de dados que justifiquem ou comprovem teorias 

ou hipóteses previamente levantadas. Através da utilização 

de algumas das ferramentas da qualidade busca-se 

identificar as causas que possam estar relacionadas ao 

problema em estudo. Para cada problema identificado e 

priorizado, em função de riscos, custos, e benefícios para o 

negócio se estabelece um projeto de análise e solução. 

Com um investimento de aproximadamente USD 

1.600.000,00, em 2002 a empresa instalou em um 

incinerador de gases que tinha como função única e 

exclusiva a queima dos odores gerados no interior dos seus 

prédios de produção. Durante a aplicação da metodologia 
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MASP, uma nova oportunidade que surgiu foi a otimização 

de todo o fluxo de gerenciamento e destinação de resíduos. 

Edição 2006 

 

Firmenich & Cia 

Case: O que é essencial dura para sempre 

Cidade: Cotia 

Estado: SP 

Responsável: Max Araujo 

Cargo: Gerente Regional de Segurança, Saúde 

Resumo: O programa de Gestão Responsável da Empresa 

foi desenvolvido utilizando como referência a norma inglesa 

BS8900 – Diretrizes para a Gestão do Desenvolvimento 

Sustentável e com o objetivo de identificar qual a 

contribuição da empresa no desenvolvimento dos seus 

funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, 

clientes e da comunidade que reside no entorno da fábrica, 

bem como reduzir riscos que possam gerar perdas 

financeiras, danos na imagem da companhia ou geração de 

custos. A intenção é consolidar o programa de “gestão 

sustentável” e garantir que esteja estivesse genuinamente 

ligado ao papel da empresa na vida do público interno, 

externo e à cadeia de produtiva incluindo os seus 

fornecedores e clientes. Bem como possibilitar um maior 

planejamento das atividades socioambientais garantindo 
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que estejam alinhadas com o papel da empresa. Edição 

2009 

 

Firmenich & Cia 

Case: Produção mais Limpa 

Cidade: Cotia 

Estado: SP 

Responsável: Miguel Figueiredo 

Cargo: Gerente Regional de Segurança, Saúde 

Resumo: Os conceitos da Metodologia da Produção mais 

Limpa são transmitidos em um treinamento de 16 horas, 

desenvolvido os conteúdos teóricos com aplicações de 

exercícios práticos para fixação das etapas. Após o 

treinamento os participantes têm condições de aplicar a 

metodologia em suas empresas, agregando valor aos 

sistemas de gestão existentes, sejam eles de qualidade, 

meio ambiente e ou de saúde e segurança. Edição 2010 

 

Firmenich & Cia 

Case: Cadeia Sustentável da Copaíba Amazônica  

Cidade: Cotia 

Estado: SP   

Responsável:  Andre Tabanez 

Cargo: Gerente Regional de Ingredientes Naturais  
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Resumo: Na cadeia produtiva tradicional os coletores de 

óleo de copaíba produzem somente quando precisam de 

dinheiro, o que leva a uma inconstância no fornecimento do 

material.  

Adicionalmente, não há qualquer tipo de treinamento para 

esses coletores e não há controle sobre a forma como a 

extração é realizada. O óleo coletado por eles é vendido por 

valores entre R$ 5,00 a R$ 13,00 reais o quilograma ou 

trocado por alimentos a preços abusivos com os 

intermediários. Esses vendem o óleo por R$ 10,00 a R$ 

20,00 reais o quilograma para os nossos fornecedores 

tradicionais (anteriores à implementação do projeto). No 

projeto desenhado por nossa empresa, a compra é feita 

diretamente das comunidades coletoras, sem 

intermediários. A condição para o fornecimento é que a 

coleta seja feita de forma sustentável, respeitando as boas 

práticas para esta coleta. Para eventual suporte técnico-

financeiro às comunidades, quando necessitarem, a 

empresa disponibilizará recursos que serão doados a 

ONG’s, que serão obrigatoriamente usados na viabilização 

da produção pelas comunidades. Edição 2011 

 

Fundação Alphaville 

Case: Dilema Comum, Solução Compartilhada 

Cidade: São Paulo 
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Estado: SP 

Responsável: Aline Oliveira 

Cargo: Coordenadora de Comunicação 

Resumo: A complexidade das problemáticas sociais reside 

no fato de que há percepções diferentes sobre suas 

soluções de acordo com a expectativa de cada público 

envolvido. O município de Eusébio (CE) aceitou o desafio de 

mobilizar setores público, privado e comunidade, com a 

facilitação do terceiro setor, para propor uma solução 

compartilhada para o problema da coleta de lixo. O 

município gera cerca de 940 toneladas/mês de resíduos, 

dos quais 30% são materiais recicláveis. O projeto 

desenvolveu um ciclo completo, que inicia na educação 

ambiental dos moradores, passa pela capacitação dos 

cooperados e finaliza na coleta da maneira correta. 

Como resultados, houve a reforma da central de triagem, a 

formação da associação dos catadores, a organização da 

logística da coleta e um amplo trabalho de mobilização 

comunitária. Desde o início das atividades, em maio de 

2015, já são mais de 27 mil pessoas atendidas (50% da 

população), 20% das embalagens coletadas e renda gerada 

para 13 famílias de catadores. Edição 2016. 

 

Fundação Espaço ECO 

Case: SEEBALANCE® - Análise de Sócio-Ecoeficiência  
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Cidade: São Bernardo do Campo  

Estado: SP  

Responsável: Jaqueline Masetto  

Cargo: Analista de Marketing 

Resumo: A flexibilidade da ferramenta permite a simulação 

de cenários, esta, por sua vez, auxilia a tomada de decisão, 

como por exemplo: Simulação de cenários; Auxílio na 

tomada de decisão; Aspectos considerados com o mesmo 

grau de importância, entre outras. Edição 2008 

 

Fundação Faculdade de Medicina 

Case: Retorno de Medicamentos ao Estoque 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Cíntia de Oliveira Sousa 

Cargo: Farmacêutico Chefe 

Resumo: Os medicamentos são a principal ferramenta para 

a recuperação ou manutenção das condições de saúde da 

população. Nos últimos anos, o gasto farmacêutico vem se 

tornando uma ameaça à sustentabilidade dos sistemas 

públicos de saúde de muitos países. Percebeu-se então, a 

importância da devolução dos medicamentos retirados no 

hospital e não utilizados pelos pacientes, por diversos 

motivos, por permitir uma destinação adequada a esta 

prática e poder trazer economia aos serviços de saúde. A 
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divulgação referente à devolução dos medicamentos foi 

realizada antes do paciente iniciar o tratamento, por meio 

de um grupo institucional pertencente ao setor de 

humanização do hospital, onde os pacientes, familiares ou 

cuidadores recebem a informação de que todo e qualquer 

medicamento não usado, vencido ou que seja sobra do 

tratamento, poderá ser devolvido diretamente à farmácia 

do hospital, proporcionando uma receita significativa à 

instituição. Edição 2016. 

Global Telecom S.A. - VIVO  

Case: O Gerenciamento Ambiental Avançado 

Cidade: Curitiba 

Estado: PR 

Responsável: Claudia Martins Gonçalves  

Cargo: Coordenadora Antroposphera 

Resumo: GAA, identifica ações ambientais desejáveis 

numa estratégia de geração de lucro através de mudanças 

ambientais. O GAA busca soluções conscientes para a 

melhoria da qualidade do meio ambiente, da empresa, da 

comunidade, das cidades e da situação atual do planeta 

estimulando o conhecimento e a mudança de atitude de 

seus colaboradores na conscientização do uso de recursos 

naturais renováveis e não renováveis. O modelo VIVO 

PR/SC será replicado a nível nacional nas outras regionais 
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da empresa, por estar à frente nos quesitos ambientais, e 

como resultado já recolheu mais de 20 mil baterias usadas; 

reduziu 18% no consumo nas lojas e prédios 

administrativos e reduziu 25% do lixo gerado. Edição 

2003 

 

Instituto Bióleo de Desenvolvimento Sustentável 

Case: Programa B, Duplamente sustentável com inclusão 

social. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Teodora Tavares 

Cargo: Diretora 

Resumo: O programa de reciclagem de óleo de cozinha 

residual para a produção de biodiesel tem como base a 

geração de renda para financiamento de projetos sociais, 

ambientais, culturais de educação e saúde de suas 

instituições parceiras, que são selecionadas pela seriedade 

de seus projetos e pela sua liderança comunitária 

reconhecida. A grande maioria das parceiras (associações 

de bairros ou comunitárias, escolas, unidades básicas de 

saúde, etc) do programa se localizam nos bairros e 

periferias mais pobres da Grande São Paulo. É feito dessa 

maneira porque o grande descarte inadequado desse 

resíduo é domiciliar (cerca de 70% – 30% bares e 
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restaurantes) e as menores classes sociais são os maiores 

consumidores de fritura e descartam esse resíduo de 

qualquer jeito. Essa coleta não tem nenhuma viabilidade 

econômica. Assim, criamos a logística reversa social que 

usa essas instituições como pontos de recepção e coleta 

desse resíduo, para que toda a comunidade localizada em 

seu entorno possa levar seu óleo de fritura usado para 

esses locais. Isso viabiliza economicamente a coleta e gera 

renda para financiar projetos que beneficiam essas 

comunidades direta ou indiretamente. Edição 2012. 

 

Itaipu Binacional  

Case: Gestão para a Sustentabilidade no Espaço Rural 

Cidade: Foz do Iguaçu 

Estado: PR 

Responsável: João José Passini   

Cargo: Gestor do Programa Desenvolvimento Rural 

Sustentável  

Resumo: O sucesso deve-se a implantação de 

metodologias orientadas a Gestão Ambiental, de 

Programas, de Informação Territorial e Participativa (atores 

sociais).  

O aprendizado fundamental é que a formação de redes 

internas e externas cria uma simbiose entre os atores 
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sociais, potencializando o uso de recursos e os resultados 

finais.  

O Programa Desenvolvimento Rural Sustentável insere-se 

num contexto maior, que é o Programa Socioambiental da 

Itaipu, que desenvolve várias ações complementares entre 

si, fortalecendo-se mutuamente. 

Externamente a gestão compartilhada através de um 

Comitê com representatividade dos parceiros permite a 

geração de conhecimentos e de aprendizado que vão sendo 

absorvidos de forma coletiva e permanente. Edição 2011 

 

Itaipu Binacional  

Case: Sustentabilidade de Comunidades Indígenas 

Cidade: Foz do Iguaçu 

Estado: PR     

Responsável: Nelton Miguel Friedrich  

Cargo: Diretor de Coordenação 

Resumo: A empresa é gestora de Usina Hidrelétrica. Em 

2003, incluiu oficialmente na sua missão o foco da 

Responsabilidade Social e Ambiental, e para implementá-lo 

vem desenvolvendo diversas ações em um mega programa 

socioambiental, contendo 20 programas e 65 ações. O 

projeto Sustentabilidade de Comunidades Indígenas integra 

esse programa. 
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A região da Tríplice Fronteira, onde está localizada a 

hidrelétrica, tem uma história que é indissociável da 

presença indígena, em especial o povo Guarani, que 

exerceu grande influência cultural na região. Hoje, essas 

comunidades constituem populações em situação de risco 

social e, por isso, a EMPRESA vem procurando desenvolver 

ações que lhes possibilitem 

melhores condições de vida, com novas oportunidades de 

geração de renda, assistência técnica na produção de 

alimentos para o consumo próprio, resgate da cultura e da 

auto-estima, estímulo ao artesanato, entre outras. 

O projeto tem o objetivo de promover a sustentabilidade do 

modo de vida Guarani. Suas ações atendem as 

comunidades indígenas Tekoha Ocoy, no município de São 

Miguel do Iguaçu-PR, Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã, 

ambas no município Diamante d’Oeste-PR, por meio do 

respeito à diversidade e da valorização da alteridade.  

Edição 2013 

 

Itaipu Binacional 

Case: IB – Projeto Coleta Solidária 

Cidade: Foz do Iguaçu 

Estado: PR 

Responsável: Stefano 

Cargo: Administrador 
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Resumo: O Projeto Coleta Solidária assumiu, desde 2003, 

o compromisso com os catadores de materiais recicláveis e, 

ao longo desses anos, desenvolveu uma série de ações 

para que este segmento social fosse capaz de organizar-se 

com autonomia política e administrativa. A fim de não 

perder o foco, articulando as demandas de curto, médio e 

longo prazo, o Projeto Coleta Solidária estruturou-se em 

eixos de ação orientados para a formalização dos catadores 

na gestão pública municipal de resíduos sólidos. Este 

objetivo, perseguido na Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (29 

municípios) e, desde 2009, alcançando outras 

municipalidades da federação, constitui-se no elo de ligação 

entre as necessidades pontuais e as de caráter político-

nacional. Seu cumprimento passa pela realização das 

seguintes metas: a) Fortalecer a organização dos catadores 

através de formação social, política e cultural, desde o 

plano local/comunitário até as esferas estaduais, regionais 

e nacional; b) Apoiar os empreendimentos solidários na 

captação de recursos e na viabilização de infraestrutura; c) 

Fomento às parcerias (Movimento Nacional dos Catadores, 

Instituto Lixo e Cidadania e outros atores públicos); d) 

Incentivo à inclusão social dos familiares, erradicando o 

trabalho infantil no lixo; e) Promover a inclusão de 
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catadores informais nos empreendimentos e no acesso aos 

benefícios gerados pelas redes solidárias; f) Organizar e 

fortalecer empreendimentos solidários formados por 

catadores, com foco na atuação em rede e logística 

reversa, de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor 

e inserção no mercado da reciclagem. Edição 2014 

ITAIPU BINACIONAL  
Case: Projeto Mais Peixes em nossas Águas 
Cidade: Foz do Iguaçu 
Estado: PR 
Responsável: Ben-Hur Stefano Barbiéri 

Cargo: Diretor 

Temática Gerencial: Ferramentas e Politicas de Gestão 

Resumo: É um programa que promove a inclusão social, 

valoriza os pescadores e melhora a qualidade de vida 

daqueles que tiram seu sustento das águas da Bacia do 

Paraná 3. De quebra, a população toda da região passou a 

contar com maior produção pesqueira, o que tornou esse 

importante alimento de alto valor nutritivo mais acessível 

aos consumidores. Produção anual de 140 toneladas de 

pescado, que representa 10% da produção atual do 

reservatório, com geração de renda declarada de R$ 

750,00 por tanque-rede/ano, com ressonância na geração 

de trabalho e renda na melhoria na qualidade de vida dos 

pescadores, com na inclusão social no fomento à segurança 

alimentar na comunidade indígena no aumento da produção 

pesqueira do reservatório na redução no esforço de pesca 

extrativa no reservatório, e no desenvolvimento da 

aquicultura sustentável no reservatório. Edição 2015 
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Klabin  

Case: A Responsabilidade Ambiental Como Pilar Estratégico 

no Desenvolvimento Sustentável de Negócios  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Wilberto Lima Júnior  

Cargo: Diretor Responsabilidade Social 

Resumo: O presente case relata atividades exercidas de 

forma economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente correta na Unidade Monte Alegre, situada 

em Telêmaco Borba , no Paraná, há mais de 70 anos. A 

Unidade Monte Alegre tem 70 anos de vida e iniciou suas 

atividades em 1934. As terras, que hoje formam uma área 

de 230 mil hectares, deram origem à fábrica que viria a ser 

um marco do processo de industrialização no Brasil. Lá foi 

iniciada a produção de celulose e papel numa escala inédita 

para o País. A partir dela foi possível conceber o 

crescimento da Klabin no Brasil e exterior. Encontramos 

aqui práticas exemplares de preservação da biodiversidade, 

de manejo e fomento florestal, de gestão ambiental, de 

preservação de animais em extinção, de educação 

ambiental e de desenvolvimento econômico ao permitir o 

nascimento da cidade de Telêmaco Borba. Edição 2005 
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Klabin  

Case: Programa de Fomento Florestal KLABIN: Semeando 

o Desenvolvimento Sustentável  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Wilberto Lima Jr.  

Cargo: Diretor de Responsabilidade Social 

Resumo: O Programa de Fomento Florestal da Klabin 

parceria da companhia com pequenos e médios 

proprietários de áreas rurais tem por objetivo formar 

florestas, principalmente, em áreas ociosas e marginais das 

propriedades. Dessa forma, as áreas de fomento são 

incorporadas ao processo produtivo, aumentando a base 

florestal da companhia – matéria-prima base para a 

produção de seus produtos – promovendo assim, o 

desenvolvimento sustentável nas regiões onde possui 

unidades fabris e nos municípios circunvizinhos. O 

programa de fomento possibilitou o aumento na oferta de 

madeira, não só para as indústrias do setor de celulose e 

papel, como também para as indústrias de chapas 

reconstituídas e de produtos sólidos, evitando grandes 

investimentos na compra e manutenção de novas áreas 

florestais, já que os fomentados trabalham como parceiros 

nessa atividade. Edição 2007 
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Kurita do BRASIL  

Case: Sistema Integrado de Gestão 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Antonio R. P. Carvalho e Ana Elisa S. 

Caravetti 

Cargo: Gerente Área Técnica - Gerente Área Projetos 

Especiais 

Resumo:  Em 1996, foi determinado pela Diretoria da 

empresa que se realizasse o primeiro diagnóstico do status 

ambiental da organização. Este estudo foi incentivado 

unicamente com a preocupação da KURITA do Brasil e de 

sua Matriz com o desempenho ambiental apresentado, já 

que nesta época o mercado não estabelecia nenhum tipo de 

requisito ambiental a ser atendido, tampouco o órgão 

ambiental da região se mostrava ativo. Este diagnóstico, 

realizado por pessoal próprio, apontou diversas 

irregularidades, destacando-se entre elas, o não 

cumprimento de alguns requisitos legais, desconhecimento 

de dados de produção, tais como quantidade de efluente 

gerado, perdas, planta hídrica da unidade fabril etc. Os 

resultados deste diagnóstico incentivaram a organização a 

iniciar a capacitação de profissionais da própria KURITA 

para a futura implantação de um sistema de gestão 
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ambiental integrado ao sistema de gestão de qualidade já 

existente. Edição 2004 

 

LLX Açu Operações Portuárias S.A  

Case:  Plano de Investimento Social da Agricultura Familiar 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Gleide Gomes 

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social 

Resumo: Para executar as ações do Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, a empresa resolveu 

elaborar um plano de investimento capaz de articular o 

melhor resultado. 

As atividades de Diálogo Social, iniciadas em 2010, foram 

distribuídas em etapas, conforme orientações estabelecidas 

no GUIA DE RELACIONAMENTO E ENGAJAMENTO COM 

COMUNIDADES que sistematiza as práticas realizadas pela 

empresa, correspondendo ao processo de elaboração do 

Plano de Investimento, que tem como objetivos específicos: 

1. Fortalecer a cadeia produtiva da agricultura local e 

fomentar a geração de trabalho e renda da população local; 

2. Promover parcerias com o poder público, no que se 

refere às atividades voltadas à geração de renda e melhoria 

da qualidade de vida da comunidade 

Local; 
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3. Incentivar o uso sustentável dos recursos naturais; 

4. Fomentar e fortalecer o associativismo dos agricultores 

familiares; 

5. Alavancar o desenvolvimento local sustentável a partir 

de ações participativas, adequadas à cultura local e 

economicamente viáveis. A partir das atividades de diálogo 

social, do diagnóstico da cadeia produtiva e dos objetivos e 

metas estabelecidas foram executadas as etapas: 

A. Definição do escopo dos projetos piloto. Incluindo o 

levantamento de especificidades apontadas para cada 

projeto pelo público-alvo e celebração de parcerias com 

entidades acadêmicas e de fomento público. 

B. Implantação dos projetos Piloto. 

-Doação de Tratores às Associações de Moradores e 

Produtores Rurais do 4º e 5º Distrito de São João da Barra. 

-Assistência Jurídica às Associações de Moradores e 

Produtores Rurais do 5º Distrito de São João da Barra. 

-Programa de Difusão de Tecnologia nas Áreas de 

Agricultura, Meio Ambiente e Gestão da Produção, visando 

o Fortalecimento da Agricultura Familiar de São João da 

Barra. 

-Implantação de Estufas de Cultivo Protegido. 

-Implantação de Hortas Eco-sustentáveis. 

-Doação de ônibus e caminhão para escoamento da 

produção e participação.  Edição 2013 
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Nestlé Brasil 

Case: Programa N. Até Você. 

Cidade: São Paulo  

Estado: SP 

Responsável: Monica Neves 

Cargo: Gerente de Marketing Institucional 

Resumo: O programa N. Até Você nasceu em 2006 como 

um sistema de vendas porta a porta e, atualmente, 

representa um dos negócios mais importantes da empresa. 

A iniciativa mobiliza benefícios para uma extensa cadeia de 

negócios, compartilhando valor com diversos públicos, em 

especial mulheres de baixa renda. Edição 2012 

 

Newpower Sistemas de Energia 

Case: PRAC – Programa de Responsabilidade Ambiental 

Compartilhada  

Cidade: Guarulhos 

Estado: SP 

Responsável: André Luis Saraiva  

Cargo: Coordenador 

Resumo: A Newpower Sistemas de Energia Ltda. projeta e 

fabrica baterias (acumuladores elétricos industriais) nos 

segmentos: Tracionárias, Estacionárias Ventiladas, 

Ferroviárias, Sinalização Náutica e Estacionária Reguladas 
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por Válvulas. O PRAC: Programa de Responsabilidade 

Ambiental Compartilhada, orienta o cliente a respeito: das 

licenças ambientais que o gerenciador (fabricante), o 

transportador e o reciclador devem possuir para garantir à 

destinação ambientalmente adequada, cria a anuência dos 

órgãos ambientais envolvidos para realizar a operação, 

realiza a coleta e o transporte,envia as baterias para a 

recicladora autorizada,emite o Termo de Responsabilidade 

Ambiental, que garante ao cliente a conformidade com a 

legislação ambiental vigente. Acreditamos que o sucesso do 

programa se deve em primeiro lugar por garantir a 

preservação do meio ambiente, por gerar divisas para a 

empresa e finalmente por funcionar como um facilitador 

para o cliente que, muitas vezes desconhece os 

mecanismos para realizar o descarte correto. Os números 

obtidos, até o presente momento, em quatro anos e seis 

meses de programa, nos mostram que estamos 

caminhando e muito na direção correta. Edição 2005 

 

PepsiCo do Brasil  

Case: Programa de Sustentabilidade para Fornecedores  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Andreza Araujo 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade SAF 
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Resumo: Comunicar nossos fornecedores de nossas 

políticas e diretrizes do nosso negócio, alem de fomentar 

negócios sustentáveis. Para isso, participaram do Programa 

1000 fornecedores em toda a América do Sul. Foi feito uma 

pesquisa de todas as diretrizes EMPRESA que queríamos 

comunicar.Edição 2010 

 

PepsiCo do Brasil  

Case: Promoção da Conscientização Ambiental por meio de 

calculadoras de impacto.  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Andreza Araujo 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade SAF  

Resumo: O grande destaque foi a disseminação para o 

público interno do conceito de Calculadora ecológica, a ser 

utilizada como ferramenta profissional e pessoal para 

promover a conscientização sobre o impacto do estilo de 

vida de cada pessoa no meio ambiente. A ferramenta eleita 

também contribuiu para divulgar a agenda EMPRESA de 

diretrizes em sustentabilidade. Diante do sucesso da 

calculadora ecológica entre os colaboradores – com 

participação de mais de 7000 mil pessoas em toda a 

América Latina – a companhia decidiu criar duas novas 

ferramentas dentro do mesmo formato, a calculadora de 
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carbono, destinada a mostrar os impactos do estilo de vida 

de cada pessoa nas emissões de carbono e ainda a 

calculadora de água, com a meta de mostrar o impacto no 

planeta dos hábitos individuais de consumo de água. O 

grande desafio foi utilizar uma linguagem simples, pois a 

ferramenta se destinou a colaboradores de todos os níveis 

sociais e em realidades completamente distintas de sete 

países da América do Sul (Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, 

Peru, Colômbia e Venezuela). A boa aceitação destas ações 

resultou na decisão da companhia de estender a 

calculadora ecológica aos seus clientes em 2010 num 

website aberto ao público externo e ainda aproveitar o 

lançamento da calculadora de água para público interno 

com uma abordagem também ao público externo. Edição 

2010 

 

Portobello  

Case: Teoria dos Sistemas: Uma Nova Abordagem para 

Recuperação e restauração Ambiental 

Cidade: Tijucas 

Estado: SC 

Responsável: Edson Moritz   

Cargo: Diretor de marketing 
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Resumo: A mineração representa a etapa inicial do 

processo cerâmico e é essencial para a obtenção de 

produtos de qualidade. A Portobello tem sido referência 

nacional na recuperação e restauração de áreas degradadas 

pela mineração. Nesse sentido, há aproximadamente três 

anos e meio, iniciou uma pesquisa que trouxe uma 

abordagem inovadora, utilizando a Engenharia de Sistemas 

e gerando ótimos resultados nas áreas exploradas. O novo 

processo inova o preparo do solo e reafeiçoamento 

topográfico, valorizando a variabilidade ambiental que 

resulta em maior biodiversidade. Com esse novo sistema, a 

recuperação do meio ambiente, que antes levava dezesseis 

anos para ser alcançada, agora pode ser conseguida em um 

pouco mais de um ano. Edição 2005 

 

Prumo Logística Global 

Case: REASSENTAMENTO VILA DA TERRA 

Cidade: São João da Barra 

Estado: Rio de Janeiro 

Responsável: Gleide Gomes 

Cargo: Coordenadora de Responsabilidade Social 

Resumo: O programa de reassentamento vila da terra foi 

concebido para garantir às famílias residentes nas áreas 

afetadas pela implantação do DISTRITO INDUSTRIAL DE 

SÃO JOÃO DA BARRA, uma nova moradia, indenização da 
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propriedade de origem, uma bolsa de Auxílio Produção e 

um Projeto de Assistência Agrícola com assistência técnica 

agropecuária sistemática (Eng. Agrônomo), implantação de 

poços para irrigação, fornecimento de maquinário agrícola e 

insumos para o plantio, além de propiciar condições 

necessárias para a reprodução dos vínculos sociais pré- 

existentes e a recomposição das atividades 

econômicas.Seguindo o Padrão do IFC – Banco Mundial 

para Reassentamentos. Edição 2014 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (Unidade de Negócio Oeste)  

Case: Gestão Ambiental por Parcerias - Caso Morada dos 

Pássaros  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Anelise Briganó Luzio e Fábio Sanazaro 

Marin 

Cargo: Gestores Ambientais 

Resumo: Como principal meta vislumbrou-se o 

desenvolvimento de sistema que tivesse a preservação do 

manancial e o respeito aos valores ambientais. O sistema 

de tratamento é viabilizado através da intervenção de todos 

os agentes sociais. O particular se compromete a efetuar a 
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doação de imóvel para que a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo efetue a edificação de 

estação de tratamento de esgoto. Não obstante, os 

moradores próximos concordam em aceitar a instalação 

proposta pela Sabesp, uma vez que esta será compacta, 

enterrada no solo, consistindo, ainda, em sistema fechado e 

cuja retirada do lodo dar-se-á por via pública externa ao 

loteamento. O Poder Municipal fica responsável pela 

promoção das medidas legislativas necessárias à 

adequação da Lei de Zoneamento. Finalmente, toda a 

negociação é desenvolvida com a fiscalização do Ministério 

Público, no intuito de que seja garantida a obediência à 

legislação, bem como aos interesses difusos e 

coletivos. Edição 2003 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – Unidade de Negócio Oeste 

Case: Gestão Participativa no Processo de Tratamento de 

Esgoto (Caso Coletor-Tronco Garcia) 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Anelise Briganó Luzio e Fábio Sanazaro 

Marin 

Cargo: Gestores Ambientais 
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Resumo: Trata-se de “case” que envolve a Bacia dos 

Córregos Garcia e Barreiro. A região é densamente ocupada 

por empreendimentos imobiliários, sendo que a montante 

existe área irregularmente ocupada por população de baixa 

renda. A SABESP, por meio da Unidade de Negócio Oeste, 

negociou, com os empreendedores locais, parceria para o 

desenvolvimento de projeto de coleta de esgotos 

domésticos e industriais, cujo destino final é a Estação de 

Tratamento de Esgoto de Barueri. A citada negociação 

objetivou justamente antecipar os investimentos no 

sistema de esgotos daquela localidade. Edição 2007 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo  

Case: Programa Córrego Limpo na Unidade de Negócio 

Oeste - a sustentabilidade de ações socioambientais num 

contexto corporativo  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP   

Responsável: Luiz de Barros Moreira   

Cargo: Técnico Comunitário 

Resumo: O presente trabalho tem como origem a 

expectativa - por parte da Diretoria Metropolitana da 

SABESP, de contar com o envolvimento da população das 

áreas das micro-bacias hidrográficas cujos córregos foram 
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alvo de ações do Programa Córrego Limpo que tinham 

como objetivo a preservação dos mesmos. A criação de um 

Fórum de Governança Colaborativa foi o meio vislumbrado 

para isso. 

A sustentabilidade de um ecossistema em meio urbano, 

numa área de franca expansão imobiliária com condomínios 

de alto padrão sendo construídos no entorno de uma bacia 

que se busca preservar, apresentou-se então como 

oportunidade para a conjugação de esforços que voltados 

para a coleta e tratamento de esgotos, só devem se 

consolidar com uma participação ativa da população no que 

diz respeito a conservação de um córrego limpo. 

demandas próprias a cada um desses segmentos. Edição 

2011 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo 
Case: Gestão da Escassez de Água 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Antônio Carlos da Costa Lino e Mauro 
Antonio dos Sa 
Cargo: Gerente de Departamento e Engenheiro e Analista 
de Gestão; Engenheiro e Advogado 

Temática Gerencial: Ferramentas e Políticas de Gestão 

Resumo: Trata-se de case envolvendo a gestão eficaz do 

sistema de abastecimento de água, em ambiente de 

escassez de recursos, realizado na Unidade de 
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Gerenciamento Regional B, responsável pelo atendimento 

de uma população de cerca de 1,1 milhão de pessoas, com 

327 mil economias residenciais. As ações visam mobilizar 

todos os recursos disponíveis para garantir a regularidade 

no abastecimento, com a consequente economia de 

recursos, tendo a premissa de que acesso à água, em 

quantidade suficiente para manutenção de reservação, por 

período de 24 horas, é uma necessidade vital da 

comunidade. Assim, foram criados instrumentos para 

garantir a regularidade na distribuição e preservação dos 

serviços ambientais, agregados a metodologia de 

integração e racionalidade, sujeita ao aprimoramento 

contínuo. Hoje, portanto, a gestão do abastecimento de 

água, na referida localidade, possui um Centro de Controle 

Integrado (CCI), cujo objetivo é de monitorar, identificar e 

alertar ao Centro de Controle da Manutenção (CCM) as 

causas de possível falta de água. Este, por sua vez, 

realizará a programação dos serviços que serão 

encaminhados para execução. Edição 2015 

 

SADIA - Unidade Paranaguá  

Case: Projeto Câmbio Verde 

Cidade: Paranaguá 

Estado: PR 

Responsável: Alexandre Bustamante  

Cargo: Gerente 

Resumo: Câmbio Verde é um projeto social, no qual 

resíduos recicláveis são trocados por cestas de alimentos, 
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atendendo a comunidade carente que vive próxima a 

unidade fabril, totalizando 5 bairros atendidos. Os objetivos 

do projeto são: Ajudar a comunidade carente com a 

distribuição de alimentos; Conscientizar a comunidade com 

relação ao meio ambiente e a importância da coleta 

seletiva; promover o recolhimento de resíduos recicláveis 

evitando seu envio para o lixão da cidade; melhorar as 

condições de higiene e limpeza dos bairros onde vive a 

comunidade. São atendidas em média 100 famílias por 

mês, arrecadando aproximadamente 6 toneladas por mês 

de resíduos recicláveis, plástico, papel, metal e 

vidro. Edição 2004 

 

Santa Cruz - Usina Santa Cruz 

Case: Projeto Implantado na Usina Santa Cruz – Grupo 

José Pessoa  

Cidade: Campos dos Goytacases 

Estado: RJ 

Responsável: Joaz Alves Pereira  

Cargo:  Superintendente 

Resumo: A Usina Santa Cruz encontra-se localizada na 

rodovia RJ 158, às margens do Rio Paraíba do Sul, a 

aproximadamente 10 Km da cidade de Campos dos 

Goytacazes. Por ocasião da aquisição da Usina pelo Grupo 

José Pessoa, outros valores sociais e ambientais estão 
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sendo agregados aos negócios tais como: reformulação de 

equipe técnica adequada a nova visão empresarial; 

treinamentos adequados exigidos pelas prerrogativas 

trabalhistas e legais; implantação de normas e 

procedimentos adequados e incentivo a CIPA; implantação 

de brigada de incêndio; ambulatório médico atuante e 

investigativo; aprimoramento do fluxograma de contratação 

de funcionários; oferecimento de garantias e seguridades 

legais; melhoria da qualidade de vida dos funcionários 

através da gestão participativa. Edição 2005 

 

Serviço Nacional do Aprendizado Comercial - SENAC 

Case: Programa Ecoeficiência do SENAC Do SENAC São 

Paulo 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Yuri Nogueira Feres  

Cargo: Gestão Ambiental 

Resumo: Para atender esta nova demanda, foi criado o 

Projeto Ecoeficiência. Iniciado em abril de 2002, com o 

objetivo principal de promover a melhoria contínua do 

desempenho ambiental de suas unidades no Estado de São 

Paulo. No decorrer dos três anos de existência, o Projeto 

Ecoeficiência permitiu expressivos avanços na Gestão 

Ambiental do Senac SP, com a consolidação de um Sistema 
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Corporativo de Gestão Ambiental, sendo recentemente 

transformado em um Programa permanente da 

instituição. Edição 2004 

 

Souza Cruz 

Case: Inventário de emissões de gases de efeito estufa e 

estoque de carbono na produção 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Jorge Augusto Rodrigues 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Resumo: O inventário de emissões diretas e indiretas de 

gases de efeito estufa de uma organização é um 

instrumento que permite sua auto-avaliação e retrata a 

preocupação corporativa, a assunção de responsabilidade e 

o engajamento no enfrentamento das questões relativas às 

mudanças climáticas, transformando o discurso em atitude 

responsável. Com a elaboração deste inventário buscou-se 

compreender o perfil das emissões do seu principal 

fornecedor de insumo e passou-se a ter o conhecimento da 

abrangência do impacto de suas ações organizacionais no 

meio ambiente. Isto possibilitará a implementação de ações 

consistentes para redução das emissões além da sua cadeia 

produtiva direta. Ações que deverão integrar o 

planejamento, implementação e operação de suas 
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atividades empresariais, além de contribuir para o 

desenvolvimento da assunção da responsabilidade de cada 

ator com as questões relativas. Edição 2009 

 

 

 

Subprefeitura do Itaim Paulista  
Case: Ação Integrada 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Miguel Angelo Gianetti 
Cargo: Subprefeito 

Temática Gerencial: Ferramentas e Políticas de Gestão 

Resumo: Ação Integrada é uma prática de gestão óbvia 

como método, porém quase utópica na prática, sobretudo 

no Setor Público, onde há barreiras burocráticas e políticas. 

Mas a Empresa está conseguindo integrar as suas ações 

próprias de zeladoria urbana com as políticas públicas sob 

competência de outros órgãos e instâncias de governo. 

Juntos conseguem disponibilizar uma cesta com mais de 

150 itens e gerar efeitos sinérgicos. A prática consiste em 

dividir o território em setores e neles concentrar serviços e 

políticas públicas durante uma semana por trimestre, em 

sistema de rodízio. Para a população, os principais 

resultados são a percepção de plenitude na zeladoria 

urbana, a entrega “in loco” das políticas públicas e a 

previsibilidade do atendimento de suas demandas. Os 

fatores críticos de sucesso do programa são conexão, 

convergência e comunicação intensa. Edição 2015 
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Suzano Papel e Celulose  

Case: BIOINDEX  

Cidade: Mucuri  

Estado: BA  

Responsável: Alexandre Di Ciero  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: Criação de ferramenta indicadora da diversidade 

natural das glebas do mosaico (eucalipto e nativas) nas 

áreas da empresa, fez com que o principal beneficio fosse a 

geração de mapas de índices de diversidade, que possibilita 

o acompanhamento e a tomada de decisões gerenciais e a 

utilização das informações cartográficas existentes relativas 

à base florestal para desenvolver um indicador ambiental. 

Edição 2008 

 

Suzano Papel e Celulose  

Case:  Matriz de Desempenho Social / M.D.S 

Cidade: Teresina 

Estado: PI 

Responsável: Luciana Batista Perreira  

Cargo: Supervisora de responsabilidade social 

Resumo: A criação de um modelo de gestão social para a 

unidade de negócio florestal e a melhoria na qualidade do 

relacionamento da empresa com seus diferentes 

stakeholders, envolvendo diversas áreas da organização na 
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temática socioambiental e o mapeamento de riscos, 

oportunidades de melhoria e pontos de atenção resultante 

da atividade florestal. Tivemos como resultado a 

possibilidade de conhecermos o território onde atuamos, 

identificar os impactos da nossa operação florestal, 

potencializar iniciativas locais, adequar procedimentos 

internos e monitorar os resultados das ações 

tomadas. Edição 2010 

 

TFT - THE FOREST TRUST  

Case: Transformando Histórias 

Cidade: Campinas 

Estado: SP 

Responsável: Tatiana Yoshida 

Cargo: Administradora 

 

Resumo: Nossa instituição surgiu em 1999, quando nosso 

CEO sensibilizou e persuadiu 6 grandes varejistas europeus 

de móveis para jardim, e seus principais fornecedores, a 

investir na erradicação da madeira ilegal de suas cadeias de 

suprimento. Essa foi a primeira vez em que um grupo de 

empresas foi inspirado a alavancar uma grande 

transformação setorial, desde a extração da matéria-prima. 

O resultado dessa iniciativa foi o desenvolvimento de uma 
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metodologia para a transformação da indústria. Nosso 

objetivo, desde então, tem sido transformar histórias de 

produtos que envolvam exploração socioambiental 

predatória; para nós, um produto responsável é aquele que 

melhora a qualidade de vida das pessoas e respeita o meio 

ambiente ao longo de sua produção. Nosso desafio é fazer 

com que as organizações que trabalham conosco venham a 

lidar ativamente com os problemas ligados à exploração 

socioambiental predatória, buscando a transparência em 

suas práticas, e a compreensão da complexidade das 

realidades locais em que atuam. Para isso, inspiramos, 

estimulamos e desafiamos essas organizações de uma 

maneira inovadora para que invistam em ser mais 

responsáveis. Nossa experiência é global e vai desde 

organizar e orientar comunidades rurais na Indonésia a 

formar cooperativas para obter a certificação FSC – o que 

seria impossível individualmente – até transformar a maior 

indústria alimentícia do mundo em um líder no 

fornecimento responsável de óleo de palma (“dendê”, no 

Brasil), demonstrando que nosso modelo de trabalho pode 

ser aplicado em diversos setores e em uma ampla gama de 

produtos. Edição 2014 
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TV Globo 

Case: Gestão Ambiental – Cuidados com o Meio Ambiente  

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Jadiel Guerra  

Cargo: Gestão Ambiental 

Resumo: Em 2002 recebemos o certificado ISO 9001:2000 

e a partir de então foi dado o impulso para a integração 

com o Sistema de Gestão Ambiental. A padronização de 

processos e o planejamento das ações permitiram os 

resultados positivos de economias e maior adequação à 

legislação. Realizamos a coleta seletiva de papeis desde 

2001 e ampliada em 2004 com o recolhimento de capítulos 

de novelas e programas gravados, que são recolhidos em 

áreas internas e na casa dos atores. Nas praças de 

alimentação adotamos a coleta seletiva de resíduos (papel, 

plástico e lixo orgânico); Na construção e desmontagem 

das cidades cenográficas é feita coleta seletiva dos 

materiais recicláveis para reaproveitamento no local e/ou 

comercialização; (ver quadro de economia) O lixo orgânico 

proveniente dos restaurantes é armazenado em câmaras 

frigoríficas até seu destino final; Só utilizamos aterros 

sanitários e industriais licenciados, para destinação dos 

resíduos não reciclados ou não reaproveitados; Possuímos 

uma Central de Resíduos com uma área de triagem onde é 
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feita a separação/seleção e armazenamento temporário dos 

resíduos. Edição 2005 

 

Vianorte  

Case: Neutralização de Carbono em Posto de Pesagem de 

Veículos de Cargas na SP 322 - Rod. Armando Salles de 

Oliveira - Km 358 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Helvécio Tamm de Lima Filho 

Cargo: Diretor Superintendente 

Resumo: Identificar as próprias interferências negativas no 

ambiente e, voluntariamente, mitigá-las implica em um 

novo tipo de relacionamento com o meio ambiente e 

sociedade. Quantificar as emissões de GEE e mitigá-las 

através de restaurações florestais, implica na adoção deste 

novo paradigma de relação homem/ambiente. Ao 

reflorestar áreas de matas ciliares degradadas com 

espécies nativas, proporcionamos benefícios globais, 

através da absorção do gás carbônico da atmosfera, e 

benefícios locais, através de uma gama de serviços 

ambientais tais como a formação de corredores de 

biodiversidade e a preservação dos recursos hídricos, 

essenciais para bom funcionamento do ecossistema. 

Edição 2007 
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MANEJO E 

REFLORESTAMENTO 

11 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para 

recuperação e manutenção da flora e 

fauna nativas, assim como dos recursos 

naturais diversos 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=18acdb
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AES Tietê 

Case: Reflorestamento de Áreas de Preservação 

Permanente no Entorno dos Reservatórios das AES Tiête  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva  

Cargo: Diretor de Gestão do Meio Ambiente e Mercado de 

Carbono 

Resumo: Este projeto faz parte do Programa de 

Revegetação de Matas Ciliares desenvolvido pela AES Tietê, 

que vem sendo realizado desde o ano de 2.000, no entorno 

das dez usinas hidroelétricas sob sua concessão, visando a 

revegetação das áreas de preservação permanente, 

contenção da erosão e assoreamento, recomposição de 

ecossistemas, manutenção da diversidade genética e 

preservação dos rios e lagos devido sua importância de 

fornecer água e dar suporte a sistemas de produção 

agrícola e industrial, para consumo humano, recreação, 

navegação, irrigação, pesca e geração de energia 

elétrica. Edição 2005 
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AES Tietê 

Case: Programa de Manejo Pesqueiro  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Demóstenes Barbosa da Silva  

Cargo: Diretor de Gestão do Meio Ambiente e Mercado de 

Carbono  

Resumo: O Programa de Manejo Pesqueiro da empresa 

contribui para mudar a realidade da ictiofauna nos 

reservatórios das usinas hidrelétricas do Rio Tietê, visando 

fundamentalmente à preservação da diversidade biológica e 

a sustentação da exploração pesqueira racional, além de 

permitir o fornecimento de subsídios para estudos e 

pesquisas sobre as novas condições do sistema aquático do 

Estado de São Paulo. Mas sua evolução tem demonstrado 

que ele contribui para, e muda positivamente realidade dos 

reservatórios das mesmas hidroelétricas, pois tem 

demonstrado ser possível a recuperação, a preservação e 

interação antropogênica sustentável do potencial de pesca. 

O manejo pesqueiro implica no desenvolvimento de 

conhecimentos sobre o ambiente aquático e das 

comunidades aí presentes. O povoamento e repovoamento 

dos reservatórios são executados exclusivamente com 

espécies autóctones de piracema ou endêmicas de cada 

bacia, totalizando 2.500.000 alevinos/ano. Edição 2006 
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Consórcio de Alumínio do Maranhão 

Case: Ações Ecológicas em Manguezal 

Cidade: São Luís 

Estado: MA 

Responsável: Hugo Leonardo Rodrigues Cantanhede 

Cargo: Engenheiro Ambiental 

Resumo: Crescer e operar de forma sustentável é o 

desafio permanente da nossa empresa. Consciente da 

importância das iniciativas que agregam valor e constroem 

agendas positivas, esta CIA desenvolve ferramentas e 

ações no intuito de gerar benefícios no âmbito social, 

ambiental e econômico. Pensando nisso, no município de 

São José de Ribamar, Araçagi, Maranhão, foi implantado o 

projeto “Ações Ecológicas em Manguezal” que consiste em 

um Projeto de Recuperação Ecológica de Manguezal, cujo 

objetivo principal foi a implementação de um conjunto de 

ações para recuperação do Manguezal desta região, a partir 

do levantamento dos níveis de base ecológica, identificação 

dos tensores ambientais da área, produção de mudas de 

espécies vegetais de manguezal, bem como a recuperação 

(reabilitação) ecológica do manguezal nas áreas 

selecionadas e monitoramento do desenvolvimento do 

ecossistema durante o processo de recuperação. Edição 

2016. 
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Duke Energy Brasil  

Case: Corredor Ecológico Fazenda Rosanela: Um caso de 

sucesso no manejo participativo de paisagens 

Cidade: Rosana 

Estado: SP 

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira  

Cargo: Analista de Meio Ambiente  

Resumo: A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais 

ameaçados do mundo. A região sudoeste do 

Estado de São Paulo apresenta fragmentos lorestais 

remanescentes em propriedades agrícolas 

e Unidades de Conservação que são de grande importância 

ambiental. Estas áreas representam 

parte da riqueza e diversidade de espécies que outra existia 

na região, antes da expansão agrícola. Estes ambientes e 

suas populações naturais têm como principais vizinhos, 

grandes proprietários de terras e assentamentos rurais que 

praticam a pecuária e a agricultura, que proprietários de 

terras e assentamentos rurais que praticam a pecuária e a 

agricultura, que ainda interferem nas áreas conservadas ou 

que deveriam ser preservadas. 

Devido à importância destes remanescentes florestais na 

região, existe a necessidade imediata de promover ações 

que busquem a conservação desses fragmentos, 
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conciliando a possível geração de renda às populações 

locais vizinhas, formando paisagens sustentáveis. 

Com essa motivação foi concebido um projeto visando 

recuperar áreas de preservação permanente, localizadas na 

margem do tributário Ribeirão Estreito e áreas da margem 

de um reservatório de usina hidrelétrica, através da 

ordenação das atividades de pecuária e da formação de 

uma nova cobertura florestal. O objetivo foi implantar um 

corredor ecológico de 100 metros de largura, utilizando 

reflorestamento com espécies nativas regionais, conectando 

também importantes fragmentos de Mata Atlântica 

presentes na região, aumentando assim, as chances dos 

fluxos biológicos atuarem pela estrutura da paisagem. 

Outro objetivo foi capacitar à população regional em 

conceitos de Agroecologia, possibilitando a geração de 

renda, através da produção de mudas florestais para o 

projeto, produzidas nos viveiros florestais comunitários 

presentes na região. Edição 2013 

 

Embraer  

Case: Reflorestamento da Mata Ciliar do Ribeirão Vidoca 

Cidade: São José dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: Maria Inez Pimentel  

Cargo: Coordenadora Meio Ambiente  
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Resumo: O reflorestamento da mata ciliar do Vidoca é 

resultado de um projeto iniciado em 2002 pela Gerência de 

Meio Ambiente da EMBRAER e pelos alunos da Oficina de 

Ciências do Colégio. O primeiro desafio foi localizar e 

conhecer as nascentes do Ribeirão Vidoca. Após a 

localização cartográfica das nascentes do Vidoca, seguiu-se 

o trabalho de campo. Nesta fase da campanha, os alunos 

confirmaram as informações in loco, ou seja, conheceram 

pessoalmente a localização das nascentes do rio. A partir 

daí, os estudantes entrevistaram as populações ribeirinhas 

para melhor conhecer seus problemas sócio-ambientais, 

mediram a vazão d!a água em trechos do Vidoca, 

coletaram material biológico e amostras físico-químicas, e 

mediram a concentração de coliformes a fim de determinar 

as condições ambientais do corpo d'água. Local escolhido: 

Fazenda Saúde, propriedade particular,cuja a manutenção 

se encontra no segundo ano após o plantio, e, as mudas já 

na altura de 1,60m.  Edição 2006 

 

Fundação Vunesp 

Case: Sistema Agroflorestal Rikwil 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Homel Pedrosa Marques 

Cargo: Especialista de Projetos 
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Resumo: Como parte do programa de Educação Ambiental 

e Tecnologia Ambiental Sustentável da Indústria Rikwil 

Ltda., realizou-se o projeto “Sistema Agroflorestal na Rikwil 

Ltda.: Estratégia de sustentabilidade e manejo ambiental 

na cadeia produtiva do setor de confecção”.O trabalho foi 

desenvolvido em parceria com a Eco-Ambiental Assessoria, 

Consultoria e Gestão Ambiental Ltda., doravante E-

Ambiental, empresa que, sempre norteada pela 

Sustentabilidade, desde 2001 realiza trabalho inovador de 

consultoria ambiental, atendendo as demandas de 

empresas do porte da RikWil.A E-Ambiental forneceu 

equipe técnica multidisciplinar que liderou as atividades nos 

campos externo e interno, composta por geólogo, 

advogada, biólogo,arquiteto,engenheiro ambiental e 

consultor ambiental.Durante 14 meses, realizaram visitas 

ao empreendimento industrial e ao sítio no meio rural 

selecionado para implementar o projeto.Foi reunida toda a 

gama de informações ambientais necessárias. Edição 

2016. 

Kinross Brasil Mineração  
Case: Curvas de Nível Verde para RAD 
Cidade: Paracatu 
Estado: MG 
Responsável: Alessandro L. Nepomuceno 

Cargo: Diretor de Sustentabilidade e Licenciamento 

Temática Gerencial: Manejo e Reflorestamento 
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Resumo: Atualmente, técnicas de nucleação são 

amplamente utilizadas para a recuperação de ambientes, 

uma vez que permitem o aumento da biodiversidade local, 

seguindo as etapas naturais de sucessão ecológica da 

floresta nativa, onde os núcleos criados atraem a 

biodiversidade das áreas circundantes. Alguns autores 

consideram a nucleação um dos melhores métodos para 

promover a sucessão em áreas degradadas. O uso de 

várias técnicas de nucleação produz uma variedade de 

fluxos naturais da área degradada, aumentando a 

conectividade da paisagem. Uma vez iniciado, o processo 

de regeneração natural começa rapidamente. Em poucos 

anos, ele irá evoluir para estágios mais avançados da 

regeneração, levando ao estágio sucessional clímax. No 

entanto, essas áreas dificilmente apresentam sucessão 

natural sem intervenção, o que leva à necessidade de 

introdução de espécies florestais, a fim de catalisar o 

processo de sucessão. Na Empresa, localizada em Minas 

Gerais, Brasil, técnicas de nucleação estão sendo utilizadas 

para a recuperação de áreas de empréstimo (silte e argila). 

A metodologia consiste basicamente no plantio de mudas 

nativas e na disposição de topsoil e material lenhoso 

oriundo da supressão de vegetação em áreas licenciadas, 

ao longo de curvas de nível onde o solo está exposto. Seu 

objetivo é fornecer o controle da erosão e estabelecimento 

da vegetação. Edição 2015 

 

Klabin 

Case: Programa Fomento Florestal semeando o 

Desenvolvimento Sustentável 
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Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável:  Maíra Regina Gomes 

Cargo: Gerencia Comercialização Madeira Fomento 

Florestal   

Resumo: O programa surgiu da necessidade de promover 

uma integração da empresa com as comunidades onde ela 

está inserida. Com o programa, a empresa disponibiliza a 

tecnologia florestal aos pequenos e médios produtores 

rurais e cria oportunidades para outros segmentos 

industriais, gerando alguns benefícios como: 18.000 

agricultores; 104 mil hectares plantados com incentivos; 79 

municípios no PR e SC; 174 milhões de mudas distribuídas, 

etc.  

Recomendações para a reprodução da prática adotada: 

Identificar potencial de consumo da empresa/grupo 

interessado visando dimensionar o tamanho do programa; 

selecionar o campo de atuação (definir 

municípios/comunidades a participar – distância máxima do 

consumidor);Contatar lideranças locais e apresentar 

proposta inicial; realizar audiências públicas nas 

comunidades alvo visando divulgar e esclarecer sobre o 

programa; entre outros. Edição 2011 
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LLX Açu Operações Portuárias 

Case: Implantação e manejo da RPPN Fazenda Caruara 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Daniel Nascimento  

Cargo: Analista Florestal 

Resumo:  A criação e as atividades de manejo 

desenvolvidas na RPPN Caruara garantem a proteção do 

maior e mais bem conservado remanescente de restinga da 

região. A base da implantação da RPPN é o 

compartilhamento 

do conhecimento e o desenvolvimento do sentimento de 

patrimônio ambiental. Neste sentido, todas as ações foram 

desenvolvidas para criar 

sinergias e potencializar os resultados, como: a construção 

do viveiro próprio, a realização dos plantios florestais, o 

manejo de fauna e a 

construção de parcerias com instituições de pesquisa a fim 

de desenvolver conhecimento técnico e cientifico na região. 

Os objetivos e resultados esperados são: Contribuir para a 

conservação da biodiversidade dos ambientes litorâneos por 

meio da ampliação dos 

remanescentes florestais; para a preservação e reprodução 

de espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção; para o 

desenvolvimento de pesquisas 
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e conhecimento científico aplicado ao manejo e à proteção 

dos ecossistemas de Restinga e para formulação de 

modelos de restauração florestal para as formações de 

restinga. 

Para sua criação foram mapeadas todas as fitofisionomias 

contidas na Fazenda Caruara; as Faixas Marginais de 

Proteção das lagoas de Grussaí e Iquipari e as áreas de 

soltura e monitoramento da fauna local. Os diferentes 

aspectos fitofisionômicos subsidiaram a classificação de 

áreas em classes 

de intervenção para recomposição e de áreas de soltura e 

monitoramento da fauna resgatada (Figuras 1 e 2 do 

Anexo). O fluxograma (Figura 3 do Anexo) distribui e 

exemplifica resumidamente as diferentes intervenções 

executadas no projeto de recomposição de restinga. 

Edição 2013 

 

Orsa Florestal 

Case: Manejo florestal sustentável  

Cidade: Distrito de Almeirim 

Estado: PA 

Responsável: Maria Helena Miessva  

Cargo: Gerente de Comunicação Corporativa 

Resumo: O método consiste no emprego de técnicas 

modernas para colher cuidadosamente as árvores, de 
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forma a causar o menor impacto possível na natureza. Do 

total de 545 mil hectares da área de manejo, cerca de 92 

mil formam a Área de Preservação Absoluta, constituída por 

7 reservas genéticas e pela área do entorno da Estação 

Ecológica. As Reservas Genéticas foram formadas ainda nos 

anos 80, em parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira 

de Pesquisas Agropecuárias) e o Cenargen (o então Centro 

Nacional dos Recursos Genéticos). Dos cerca de 450.000 

hectares restantes, cerca de 270.000 representam áreas de 

preservação permanente (APP) e/ou áreas de restrição 

operacional. Estas permanecem inalteradas sendo 

preservadas. Assim, somente cerca de 180.000 hectares 

são manejados num ciclo de 30 anos ou cerca de 6.000 

hectares por ano. Esta porção da floresta será manejada de 

forma a manter os seus serviços inalterados (captação de 

CO2, filtragem do ar, proteção de rios e fauna, proteção do 

solo, etc) e a sua constituição botânica será altamente 

especializada em espécies comerciais. Edição 2006 

 

Empresa – SICREDI - Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso 

Case: Recuperando Nascentes 

Cidade: Rondonópolis 

Estado: MT 

Responsável: Janille Castro 
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Cargo: Assessora de Comunicação 

 

Resumo: O Projeto Recuperando Nascentes, desenvolvido 

pela Instituição, tem como objetivo promover ações 

sustentáveis na região, transformar o meio ambiente das 

comunidades, além de manter um contato cada vez mais 

próximo com seus associados e comunidade em geral. A 

iniciativa tem como proposta a recuperação e preservação 

do curso da água das sub-bacias dos rios, que são 

afluentes do Pantanal Mato Grossense na propriedade dos 

associados da instituição, que abrange os municípios de 

Rondonópolis, Pedra Preta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto 

Garças, Guiratinga, Tesouro, São José do Povo, Poxoréo e 

Itiquira que ficam situados na região sul do estado de Mato 

Grosso. Edição 2014 
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PESQUISAS CIENTÍFICAS E 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

11 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para 

pesquisas e soluções que contribuam 

com a proteção e a preservação 

ambiental e social, e/ou mudanças de 

hábitos de consumo 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=18bcac
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ArcelorMittal Tubarão 

Case: Programa Novos Caminhos – Soluções sustentáveis 

para melhoria da mobilidade urbana e rural. 

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: João Bosco Reis da Silva  

Cargo: Especialista em Gestão Ambiental 

Resumo: O Programa Novos Caminhos tem por objetivo 

contribuir com a melhoria da mobilidade urbana e rural da 

sociedade através da aplicação monitorada dos produtos 

REVSOL e REVSOL Plus como revestimento primário em 

vias urbanas, estradas rurais vicinais sem pavimentação. 

Nos convênios de cooperação socioambiental entre a 

empresa e o poder público os produtos são fornecidos sem 

custo para municipalidade, contando ainda com a 

elaboração de projeto básico, treinamento e monitoramento 

das aplicações pela Empresa. Em contrapartida as 

prefeituras e demais órgãos governamentais são 

responsáveis pelo transporte e aplicação do material, 

definindo em conjunto com as comunidades beneficiadas as 

prioridades de vias a serem atendidas pelo Programa. 

Edição 2013 
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Construtora Andrade Gutierrez S.A 

Case: Utilização de Palha de Carnaúba no Revestimento de 

Isolamento Térmico de Tubulações 

Cidade: Paulínia 

Estado: SP  

Responsável: Karla Cristina Freitas da Costa 

Cargo: Coordenadora de Meio Ambiente   

Resumo: A adoção do produto alternativo promove a 

economia e o desenvolvimento sustentável no processo da 

Petrobras de revestir alguns de seus dutos (linha de vapor) 

com materiais alternativos.  

A produção é simples e totalmente manual. Desta forma, 

necessita de habilidade artesanal no processo produtivo, o 

que pode ser desenvolvido a partir de ONGs ou 

cooperativas que se organizem para esta finalidade. A 

palha é trançada em malhas bem fechadas em formato de 

esteiras, com dimensões predefinidas, de acordo com o 

calibre da tubulação. A partir daí, é aplicada uma camada 

de resina acrílica à base d água nas esteiras, para conferir 

características de impermeabilidade ao revestimento e 

proteção do isolamento (perlita - mineral de origem 

vulcânica, utilizada por sua característica de isolamento 

térmico). 

Uma vantagem dessa metodologia aplicada é que já é 

similar à existente e praticada na Unidade. O revestimento 
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proposto não interfere na sistemática adotada para o 

isolamento térmico das tubulações, e ainda confere alguns 

benefícios na sua aplicação em campo. Edição 2011 

 

Duke Energy International - Geração Paranapanema  

Case: Controle de Plantas Aquáticas por Meio da 

Manipulação do Ambiente 

Cidade: Chavantes 

Estado: SP 

Responsável: Norberto Castro Vianna  

Cargo: Coordenador do Meio Ambiente 

Resumo: Salto Grande é obra pioneira na conquista do 

potencial da bacia do Paranapanema, além de ter sido 

responsável pelo início da nacionalização da tecnologia 

hidrelétrica. Junto à usina, a DUKE ENERGY mantém a 

Estação de Hidrobiologia e Aqüicultura de Salto Grande, 

onde conduz através de convênio com a Faculdade de 

Agronomia Luiz Meneghel a reprodução de espécies de 

peixes nativos do Paranapanema destinados ao 

povoamento do rio. É o reservatório de menor superfície de 

lâmina d’água de toda a cascata. Esta característica 

associada à Área da Bacia Hidrográfica o torna o 

reservatório que possui o maior índice de área armazenada 

com 3.230,42 km2 da bacia hidrográfica para cada km2 de 

lâmina d’água. Este reservatório é prioritário quanto à 
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elaboração de políticas de manejo e conservação. O 

resultado final de toda a degradação da bacia hidrográfica, 

a erosão natural e a erosão causada pela má conservação 

dos solos, e, ainda, o aporte de nutrientes oriundos da 

emissão de esgotos domésticos e das atividades agrícolas 

potencializa o crescimento das macrófitas aquáticas pelo 

aumento da oferta de nutrientes. Edição 2007 

 

Duratex  

Case: Parcerias em pesquisas da biodiversidade 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: José Luiz da Silva Maia 

Cargo: Coordenador Área de Meio Ambiente 

Resumo: O principal aprendizado deste case está na 

demonstração da viabilidade das pesquisas cooperativas 

entre a empresa florestal e as instituições públicas ou 

privadas de pesquisa em bioecologia, mediante uma 

história de 35 anos de registros. Por outro lado, revela-se a 

importância das áreas de conservação nas propriedades 

rurais para a conservação da flora e da fauna, em 

complementação às estratégias de criação de unidades de 

conservação pela esfera governamental. Os gestores de 

plantações florestais ou proprietários rurais podem 

identificar, nas comunidades onde se localizam, centros de 
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ensino e pesquisa em flora e fauna, disponibilizando suas 

áreas para visitas técnicas e desenvolvimento de pesquisas 

em bioecologia. Edição 2009 

 

Instituto Ambiental Vale do Rio Doce  

Case: Braço Ambiental Para Pesquisas Científicas, Proteção 

e Conservação 

Cidade: Linhares 

Estado: ES 

Responsável: Vania Velloso 

Cargo: assessoria Especial do Meio Ambiente 

Resumo: Instituto Ambiental Vale do Rio Doce criado em 

2000 é o braço ambiental da Vale do Rio Doce no 

desenvolvimento de Pesquisas científicas, proteção e 

conservação da Biodiversidade, na recuperação de áreas 

interferidas, na gestão de reservas naturais e unidades de 

conservação do IBAMA, na gestão de parques botânicos – 

localizados em Vitória, São Luiz, Carajás. Realiza 

inventários de fauna e flora em todos os escossistemas que 

a CVRD atua. É responsável por mais de 50 pesquisas, 

sendo que na reabilitação de áreas com recuperação. Em 

resumo, o IAVRD é um guarda chuva que abriga várias 

ações de pesquisa e atividades para conservação e 

recuperação da Biodiversidade nos Biomas que a CVRD 

atua. Edição 2005 
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Instituto Via Viva  

Case: Nova Alternativa Ambiental Para a Disposição de 

Pneus Inservíveis  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Marcos Gonçalves  

Cargo: Presidente 

Resumo: A barreira em Concreto DI , deformável e 

isolante é composta do mesmo perfil convencional de uma 

barreira Nova Jersey executada em concreto, mas tendo 

parcela dos agregados graúdos substituídos por agregados 

de borracha provenientes da trituração de pneus 

inservíveis. Além de sua capacidade de absorver a energia 

do impacto dos veículos desgovernados e minimizar os 

danos materiais e traumatismos dos seus ocupantes, a 

nova tecnologia têm grande potencial para absorver um 

volume significativo de pneus inservíveis, gerados 

anualmente, além de reduzir o passivo ambiental existente. 

Apresenta também várias vantagens, ambientais, sociais e 

econômicas. Edição 2005 
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Itautec  

Case: Plano Ambiental – Redução de Substâncias Nocivas 

ao Meio Ambiente em Equipamentos de Automação e 

Informática – Projeto ATM CX3 

Cidade: São Paulo 

Estado:SP 

Responsável: João Carlos Redondo 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: Hoje no Brasil, o mercado de tecnologia 

comercializa aproximadamente 4 milhões de unidades por 

ano de diversos modelos e aplicações. Isso significa dizer 

que aproximadamente 180 mil toneladas de material 

eletrônico, além de acessórios e periféricos são 

acrescentadas no parque instalado de máquinas nos 

diversos segmentos da economia. O objetivo maior deste 

projeto é isentar os equipamentos desenvolvidos pela 

empresa de substâncias nocivas ao meio ambiente tendo 

como referência a diretiva Européia (RoHS) para projeto e 

fabricação, e orientação da norma QC080.000 IECQ HSPM. 

Esses materiais estão presentes principalmente em placas 

eletrônicas, revestimentos, pinturas, partes metálicas. 

Edição 2007 
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Johnson & Johnson do Brasil e Comercio Produto 

Case: Tecnologia Limpa: Pró Sustentabilidade da Ecologia 

Humana e do Planeta 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Adejair Cristino 

Cargo: Diretor 

Resumo: Nossa principal motivação é provocar uma 

mudança de postura das instituições de saúde com relação 

aos métodos adotados para esterilizar artigos médico-

hospitalares utilizados em suas atividades levando em 

consideração a saúde no seu sentido mais amplo (saúde 

humana e do planeta). 

Um dos principais resultados obtidos foi a diminuição no 

consumo dos recursos naturais e das emissões, maior 

conscientização ambiental e melhoria da imagem da 

empresa adotante. Em termos práticos, a redução do 

consumo de água e energia de 120 máquinas em operação, 

é da ordem de 48 mil litros de água e 2.040 kW de energia. 

Este case treinou mais de 15 mil profissionais da saúde em 

visitas técnicas e seminários. Outro ponto a se destacar é 

que a Campanha vai forçar as demais empresas a 

produzirem tecnologia limpa, determinando avanços 

significativos para o ambiente natural e humano. Edição 

2009 
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Klabin  

Case: Programa Klabin de Monitoramento da 

Biodiversidade  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Ivone Satsuki Namikawa Fier  

Cargo: Coordenadora de P&D, Qualidade e Ambiência 

Florestal 

Resumo: O Programa de Monitoramento da Biodiversidade 

já identificou 881 espécies de animais na região de 

florestas plantadas de Santa Catarina e Paraná. Em Monte 

Alegre (PR) já foram identificadas na região 43% das 

espécies de mamíferos e 57% das espécies de aves 

existentes em todo o estado do Paraná. Do total já 

identificado, 75 espécies são consideradas ameaçadas de 

extinção pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), 21 pelo 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) e 51 pela IUCN 

(International Union for Conservation of Nature). Em 

relação a flora, o herbário HKLABIN, no Paraná, já 

catalogou mais de 2000 espécies de plantas encontradas 

nas áreas de abrangência da Unidade Monte Alegre. Em 

Santa Catarina, já foram catalogadas 301 espécies de 

plantas. Por meio da parceria entre a Klabin, universidades 
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públicas e privadas de todo o Brasil e ONGs, são realizados 

levantamentos e acompanhamentos constantes da fauna e 

flora das áreas florestais da companhia para 

monitoramentos e preservação das espécies. Edição 2008 

 

Vianorte  

Case: Programa de monitoramento para recuperação 

gradativa da diversidade biológica  

Cidade: Sertãozinho 

Estado: SP 

Responsável: Donaldo José Trocoli Junior  

Cargo: Diretor de Engenharia 

Resumo: A grande devastação vegetal encontrada no 

Estado de SP no decorrer dos anos em função da economia 

contribuiu para o aparecimento de várias manchas vegetais 

distribuídas nas várias regiões. A fragmentação das áreas 

de floresta, implica diretamente no isolamento da fauna 

diminuindo as chances de fluxo gênico, migração e de 

estabelecimento de áreas mínimas de vida, principalmente 

para as espécies da fauna ecologicamente mais exigentes, 

que acaba por contribuir com a possível extinção dessas 

espécies. A empresa com a criação do programa de 

monitoramento pode contribuir para a recuperação 

gradativa da diversidade biológica das áreas afetadas. A 

construção de túneis para passagem da fauna, o 
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reflorestamento das margens dos córregos próximos aos 

locais de construção dos túneis, e o enriquecimento dos 

fragmentos de mata com espécies nativas podem contribuir 

para que o impacto ocasionado pela Rodovia SP – 322 

sejam minimizados. Edição 2004 

 

Vianorte 

Case: Programa de Gestão Arqueológica, Pesquisa e 

Educação Patrimonial  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Donaldo José Trocoli Junior 

Cargo: Diretor de Engenharia 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a 

pesquisa arqueológica de resgate desenvolvida na obra de 

Duplicação da Rodovia SP 322, enfatizando as estratégias 

científicas e técnicas que foram adotadas de forma a 

atender a legislação vigente, a dinâmica da obra e a 

responsabilidade social da VIANORTE em contribuir na 

recuperação e valorização da herança cultural de nosso 

país. Edição 2005 
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PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 

35 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações que 

contribuam com a recuperação, 

manutenção e ampliação de espaços 

ambientais em áreas delimitadas, como 

parques de preservação, reservas, etc 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=19ddaa
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Anglo American Brasil 

Case: Biodiversidade Brasil: Análise e recuperação das 

áreas de influência da empresa e Projetos sócio-ambientais 

com comunidades vizinhas 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Gilberto Barbero  

Cargo: Especialista em Meio Ambiente 

Resumo: Os estudos da biodiversidade foram realizados na 

área da empresa para verificar os impactos gerados pelas 

atividades do pólo de Cubatão. Estudo análogo foi realizado 

em ÁREA CONTROLE, livre da influência do pólo, para 

mensurar os impactos e direcionar medidas para recuperar 

e manter a biodiversidade na Serra do Mar. O programa de 

corredores ecológicos nasceu da constatação que além da 

necessidade legal de se destinar áreas para a preservação, 

seria interessante conectar áreas favorecendo a diversidade 

de fauna e flora. Assim corredores ecológicos estão sendo 

implantados utilizando o viveiro de mudas da empresa. 

Edição 2008 

 

ArcelorMittal Tubarão 

Título do Case: Recifes artificiais construídos à base de 

escória siderúrgica beneficiam o ecossistema e a 
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comunidade de pescadores do litoral do Espírito Santo.  

Cidade: Serra  

Estado: ES  

Responsável: Eugenio Jose Agrizzi  

Cargo: Especialista em Meio Ambiente 

Resumo: Para a implantação deste Programa foi proposta 

pelos pesquisadores do projeto a utilização de unidades 

recifais do tipo piramidal e tetrápoda, em conjuntos 

denominados sítios recifais. Foram utilizadas estruturas 

construídas em concreto, de pH tamponado, adaptadas às 

características oceanográficas e a biota da área de estudo. 

Com esses artefatos tecnológicos é possível criar ambientes 

artificiais semelhantes aos naturais para a atração de 

organismos marinhos. Foi feito monitoramento para 

acompanhar a conformação das placas, mesas e outros 

constituintes estruturais, e a formação biológica, avaliando 

a predominância e variedade dos organismos. A avaliação 

biológica consistia em análises mensais de duas placas por 

tratamento, realizadas em laboratório. As placas eram 

raspadas e o material pesado e, por fim, era realizado o 

cálculo da biomassa existente no substrato objeto de 

análise. Edição 2008 

 

ArcelorMittal Tubarão  
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Case: Biodiversidade através de Projetos e Resgate da 

Fauna e da Flora com Enriquecimento do Cinturão Verde  

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: Guilherme Correa Abreu 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente   

Resumo: As pesquisas e os estudos realizados na empresa 

têm contribuído para o aumento significativo da 

biodiversidade. Estes resultados demonstram que o 

enriquecimento desta biodiversidade está além da proteção 

e preservação ambiental, tem sido uma ferramenta de 

transformação e mudança de comportamento de 

empregados, parceiros e comunidade local que em épocas 

passadas ainda capturavam animais e parte da flora para o 

consumo e comercialização. Atualmente são verdadeiros 

agentes ambientais na proteção que coíbem fortemente 

estas ações, sendo um ponto de destaque nas ações 

ambientais desenvolvidas internamente e na 

circunvizinhança da empresa. Edição 2011 

 

 

Anglo American Brasil 

Case: Biodiversidade Brasil: Análise e recuperação das 

áreas de influência da empresa e Projetos sócio-ambientais 

com comunidades vizinhas.  
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Cidade: São Paulo  

Estado: SP 

Responsável: Gilberto Barbero  

Cargo: Especialista em Meio Ambiente 

Resumo: Os estudos da biodiversidade foram realizados na 

área da empresa para verificar os impactos gerados pelas 

atividades do pólo de Cubatão. Estudo análogo foi realizado 

em ÁREA CONTROLE, livre da influência do pólo, para 

mensurar os impactos e direcionar medidas para recuperar 

e manter a biodiversidade na Serra do Mar. O programa de 

corredores ecológicos nasceu da constatação que além da 

necessidade legal de se destinar áreas para a preservação, 

seria interessante conectar áreas favorecendo a diversidade 

de fauna e flora. Assim corredores ecológicos estão sendo 

implantados utilizando o viveiro de mudas da empresa. 

Edição 2008 

 

Banco Bradesco  

Case: Clickarvore e Florestas do Futuro – Programas de 

Reflorestamento e Recuperação da Mata Atlântica  

Cidade: São Paulo 

Estado: São Paulo 

Responsável: Giuliana Preziosi  

Cargo: Analista de Responsabilidade Socioambiental 
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Resumo: O objetivo da Organização, em parceria com a 

Fundação SOS Mata Atlântica é de contribuir para reverter 

a ameaça que paira sobre o bioma da Mata Atlântica. A 

meta, sem prazo, é doar recursos, resultantes das 

operações comerciais nas áreas da Capitalização e 

Cartões.A parceria BRADESCO-SOS Mata Atlântica gerou 

iniciativas importantes, com destaque para o “Cartão de 

Afinidade SOS Mata Atlântica” e o título de capitalização 

“SOS Mata Atlântica”. Em ambos os casos, parte dos 

recursos gerados pela ação comercial é doada à Fundação e 

se transforma em programa de reflorestamento da Mata 

Atlântica. A Fundação opera e executa os Projetos de 

reflorestamento e, através do Programa Clickarvore, 

internautas podem doar uma muda por dia. Edição 2007 

 

Banco Bradesco 

Case: Fundação Amazonas Sustentável: um projeto win-

win de desenvolvimento  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes  

Cargo: Gerente de Responsabilidade Socioambiental 

Resumo: A criação da Fundação Amazonas Sustentável 

tem como principais características a ética, a transparência, 

a governança e a independência e a inserção destes valores 
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no plano mercadológico. A FAS foi criada para implantar 

uma política pública, mas com independência do poder 

público, capital próprio e gestão profissionalizada. A 

geração de recursos do Banco Bradesco para a FAS está 

sendo e será obtida a partir de resultados mercadológicos, 

com o aumento do volume de negócios na região Norte e o 

lançamento de produtos e serviços financeiros exclusivos, 

com a bandeira FAS. Esta metodologia replica o que a 

empresa vem realizando no bioma mata atlântica, através 

de parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, que em 3 

anos viabilizou o plantio de 18 milhões de mudas de 

árvores nativas, a recuperação de mais de 10.000 hectares 

de áreas e a neutralização de 20 milhões de toneladas de 

Carbono. Edição 2008 

 

BASF – Fundação Espaço Eco  

Case: Espaço Eco  

Cidade: São Bernardo do Campo 

Estado: SP 

Responsável: Rui A. Goerck  

Cargo: Vice-Presidente 

Resumo: A empresa, com o apoio da GTZ (agência do 

governo alemão para a cooperação internacional) 

inaugurou em junho de 2005 a Fundação Espaço ECO, em 

uma área do Complexo de Tintas e Vernizes da empresa 
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em São Bernardo do Campo/SP. Trata-se de um centro de 

excelência em desenvolvimento sustentável, que abriga um 

centro de ecoeficiência para a América Latina e ainda 

projetos de educação socioambiental e de reflorestamento. 

Em conjunto com os seus parceiros, a instituição acredita 

que pode construir um futuro de sucesso, desenvolvendo 

soluções inteligentes, sobretudo por oferecer as empresas 

da América Latina a possibilidade de utilizar a metodologia 

de Análise de Ecoeficiência. Esta ferramenta foi 

desenvolvida pela empresa na Alemanha e direciona 

estratégias para o desenvolvimento sustentável a medida 

que identifica produtos e processos ecoeficientes, 

considerando todo seu ciclo de vida. A Fundação ocupa uma 

área verde de cerca de 290 mil m², considerada reserva da 

biosfera - zonas de ecossistemas terrestres reconhecidas 

internacionalmente pelo Programa sobre o Homem e a 

Biosfera (MaB) da UNESCO. Edição 2006 

 

Bayer CropScience 

Case: Projeto Biodiversidade  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Marcelo Vasconcelos 

Cargo: Coordenador de Stewardship 
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Resumo: Dentre os princípios do desenvolvimento 

sustentável, a BAYER desenvolve projetos que contribuem 

para a melhoria da qualidade socioambiental. Entre eles 

está o Projeto Biodiversidade, que tem como objetivos 

promover a biodiversidade por meio da restauração 

ambiental e paisagística da microbacia do Córrego Taquara 

Branca, no município de Sumaré/SP, e capacitar jovens 

para uma ação socioambiental. Edição 2007 

 

Braskem 

Case: Projeto EcoBraskem  

Cidade: Camaçari 

Estado: BA 

Responsável: Rodolfo Figueiredo Schubach de Oliveria  

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente da Braskem 

Resumo: O projeto Cooperativo apresentado, financiado 

pela FINEP e iniciativa privada, envolve instituições públicas 

(UFBA, UFRJ, UNICAMP, CRA) e privadas (EMPRESA e 

Cetrel), tem como objetivo geral a melhoria do 

desempenho ambiental da EMPRESA, através da utilização 

racional dos recursos naturais e fontes energéticas e, 

consequentemente, a redução do consumo de água e 

combustíveis das unidades produtoras e de utilidades. Este 

projeto visa ainda a capacitação de técnicos da empresa e 

pesquisadores da universidade; desenvolver técnicas e 
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práticas para otimização ambiental de empresas do setor 

de petróleo e gás; contribuir para expansão da proposta 

Produção mais Limpa no setor petróleo e gás. Edição 2007 

 

Cargill 

Case: Projeto Salto + Limpo: Recuperação, Conservação e 

Educação Ambiental no Córrego do Salto  

Cidade: Uberlândia 

Estado : MG  

Responsável: Rudolfo Friedrich Von Borstel  

Cargo: Supervisor de Meio Ambiente 

Resumo: O Projeto Salto + Limpo, de recuperação e 

conservação da nascente do córrego do Salto, tem 

suscitado mudanças comportamentais em todos os 

envolvidos no projeto, empresa e comunidade, por meio da 

educação ambiental, tornando-os multiplicadores na prática 

de atitudes sustentáveis, contribuindo para a melhoria da 

relação sociedade VS. natureza. Revitalização das 

nascentes do córrego do Salto com o plantio de 16.000 

mudas de espécies nativas do Cerrado, isolamento da área, 

controle de processos erosivos, reconhecimento interno e 

externo através de prêmios, implementação de projetos de 

educação ambiental mobilizando funcionários e comunidade 

a promover a conservação do meio ambiente. Edição 2011 
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Casa da Moeda do Brasil 

Case: Produção Sustentável 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Thiago Pontes dos Santos 

Cargo: Engenheiro de Produção 

Resumo: O projeto foi iniciado a partir da demanda de 

fornecimento de cerca de 473.000 unidades de produtos 

gráficos e metalúrgicos, estes últimos compostos por prata, 

cobre e ouro. Estas atividades produtivas são executadas a 

mais de três séculos de forma semelhante, ou seja, 

extraindo a matéria prima da natureza. Neste trabalho, foi 

identificada a oportunidade de adoção de medidas 

sustentáveis, consistindo numa oportunidade de melhoria 

para empresa que possibilitou a manutenção e a extensão 

das boas práticas internamente.Somado às práticas já 

adotadas pela empresa, foram definidos junto ao cliente, 

uma série de requisitos de sustentabilidade extensíveis a 

toda cadeia de fornecimento, abrangendo tanto a aquisição 

e reaproveitamento interno de matérias-primas (papéis, 

metais, fitas e estojos de madeira), quanto à 

rastreabilidade dos mesmos até a entrega dos produtos 

finais. Adicionalmente, identificou-se a oportunidade de 
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estabelecer tais práticas como padrão na empresa. Edição 

2016. 

Celulose Irani  

Case: Recuperação da Área de Preservação Permanente do 

Riacho da Anta  

Cidade: Vargem Bonita  

Estado: SC   

Responsável: Janete Scalcon 

Cargo: Supervisora de Gestão Ambiental   

Resumo: O trabalho possibilitou o mapeamento das áreas 

de preservação permanente, possibilitando a definição de 

áreas para possível expansão da empresa, dessa forma fica 

garantida a conservação em área de APP e áreas de 

compensação. Houve a revegetação de 15,22 hectares, 

sendo 7,28 hectares da Área de Preservação Permanente 

do Riacho da Anta e 7,94 hectares em áreas de 

compensação através do plantio de aproximadamente 

8.000 mudas, pertencentes a 16 espécies nativas da 

região. Embora os resultados mais significativos sejam 

observados a médio e longo prazo, é possível verificar que 

o a técnica sugerida foi válida e já apresenta benefícios ao 

meio ambiente, pois através da interligação dos 

remanescentes vegetais busca-se recompor o fluxo gênico 

das populações, favorecendo os fenômenos de dispersão de 
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espécies, possibilitando aporte de nutrientes, além de 

ampliar a oferta de nichos à fauna. Edição 2011 

 

Cemig Geração e Transmissão  

Case: Programa Peixe Vivo 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: MG 

Responsável: Raquel Coelho Loures Fontes 

Cargo: Coordenadora do Programa Peixe Vivo 

Resumo: O Programa Peixe Vivo criado em 2007, atua na 

preservação da ictiofauna em Minas Gerais e definindo 

estratégias de proteção para evitar e prevenir morte de 

peixes em usinas hidrelétricas. Suas principais ações estão 

sintetizadas na missão do programa: Minimizar o impacto 

sobre a ictiofauna buscando soluções e tecnologias de 

manejo que integrem a geração de energia elétrica pela 

empresa com a conservação das espécies de peixes 

nativas, promovendo o envolvimento da comunidade?. Para 

cumprir sua missão, o Programa se sustenta em três 

pilares: Conservação e Manejo que visam adoção das 

melhores práticas para conservação de peixes; Pesquisa e 

Desenvolvimento que ampliam o conhecimento científico 

sobre ictiofauna e subsidiam estratégias de conservação 

mais eficientes e Relacionamento com comunidade que 

divulga ações e resultados do Programa para a sociedade, 
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buscando seu envolvimento no planejamento estratégico 

que se torna mais completo com a diversidade de visões 

sobre mesmo assunto. Edição 2014 

 

Cia Açucareira Usina Capricho   

Case: Mata Ciliar x Cultura de Subsistência  

Cidade: Cajueiro  

Estado: AL 

Responsável: Ivo Augusto Santana Pepe   

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente 

Resumo: O case "Mata Ciliar X Cultura de Subsistência" 

tem como objetivo reflorestar a mata ciliar do rio paraíba, 

localizado no município de Cajueiro/AL, e conscientizar a 

comunidade da importância da mata ciliar para o meio 

ambiente. A ação teve inicio há 2 anos com 20 famílias 

utilizando uma área de 4ha. Hoje, crescemos e contamos 

com 47 famílias numa área de 12ha. A ação baseia-se na 

cessão das terras, doação das árvores da mata ciliar e a 

comunidade utiliza a área para plantio da cultura de 

subsistência. Nessa parceria a usina entra com a parte 

técnica e com palestras e orientações sobre temas 

ambientais e sociais. Plantio de 13.100 mudas de mata 

ciliar e conscientização da comunidade na preservação do 

meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida. Esta 
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ação serve de modelo para outras empresas do setor sucro-

alcooleiro no Estado de Alagoas. Edição 2005 

 

Consórcio de Alumínio do Maranhão 

Case: 10 Anos do Parque Ambiental Alumar   

Cidade: São Luís 

Estado: MA 

Responsável: Domingos Campos Neto  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho 

Resumo: Como conseqüência da política ambiental da 

empresa, foi inaugurado em 31 de julho de 1996, o 

PARQUE AMBIENTAL ALUMAR, trata-se de um espaço sócio-

cultural, técnico-científico e educacional que tem por 

objetivos principais: preservar e conservar ambientes 

naturais; integrar a planta industrial como centro de 

produção e demonstração da capacidade da moderna da 

indústria no exercício contemporâneo do cuidado 

ambiental; favorecer o encontro do homem com a beleza, 

harmonia e equilíbrio expressos pelos ambientes naturais e 

propiciar o desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental direcionadas aos empregados e seus familiares, 

assim como à comunidade de São Luís, em especial ao 

público estudantil. Em uma área de aproximadamente 1800 

ha ., composta por manguezais, matas de capoeiras, matas 

de várzea, brejos, o parque ambiental abriga uma enorme 
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variedade aves, mamíferos, répteis e anfíbios, incluindo 

espécies ameaçadas de extinção. Em 1997, além do 

programa de visitação, surgiram os projetos de educação 

ambiental, onde são trabalhadas as questões ambientais, 

valorizando o estudo da fauna e flora da região, reciclagem 

e outros temas. Edição 2006 

 

Consórcio de Alumínio do Maranhão 

Case: Recuperação de Manguezal em Área Portuária  

Cidade: São Luís 

Estado: MA 

Responsável: Elisângela da S. M. Santos  

Cargo: Eng. de Controle Ambiental 

Resumo: Planejamento. Treinamentos. Aproveitamento 

das árvores suprimidas para estudos científicos sobre 

biomassa entre outros, Metodologia inovadora para redução 

de mortalidade de mudas e sucesso no plantio, Ações 

educativas com mais de 700 trabalhadores da empresa no 

Porto, com a diretoria (“ do teto ao chão” da fábrica), com 

comunidades habitantes do entorno e com autoridades e 

órgãos ambientais (IBAMA, Assembléia Legislativa). 

Reaproveitamento total do material vegetal do mangue 

para a cadeia alimentar, mitigando o impacto da perda das 

árvores;estudos e modelos geoquímicos, geotécnicos e 

oceanográficos; estabilização do talude com GEOWEB em 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

17 
 

área costeira, com variação de marés de 6,0 (seis) metros 

de altura, etc. Edição 2010 

 

Construtora Andrade Gutierrez 

Case: Preservação do Habitat Natural de Baleias Francas 

por Meio de Metodologia Construtiva Inovadora e 

Sustentável  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: João Gilberto Chiaranda Duarte  

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Resumo: As observações realizadas durante o 

monitoramento mostraram que a maior parte dos grupos 

de Baleias Francas se encontrava fora das áreas de 

influência da atividade de cravação de estacas. As 

gravações subaquáticas subsidiaram a análise do 

decaimento do ruído sonoro com o uso da cortina de bolhas 

nas seguintes situações: ruído ambiente; com o bate-

estaca em operação; e com o bate-estaca em operação e a 

cortina de bolhas em funcionamento. Elas mostraram que o 

som do bate-estaca foi registrado a até 2 km de distância 

da fonte emissora e possuía energia para se propagar para 

além desta distância.  Edição 2010 
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Copebrás 

Case: ”Estudo da Biodiversidade” – COPEBRÁS - Complexo 

de Cubatão 

Cidade: Cubatão 

Estado: SP 

Responsável: Gilberto Barbero  

Cargo: Meio Ambiente 

Resumo: O estudo iniciou-se com uma Caracterização 

Ambiental Preliminar, que constituiu uma ferramenta inicial 

para os Estudos Florísticos, Fitossociológicos e o Programa 

de Levantamento e Monitoramento de Fauna, os quais 

foram realizados em campanhas mensais, ao longo de dois 

anos iniciados em 2004 ate 2006. Os Estudos de Fauna 

compreenderam 8 campanhas de Levantamento e 

Monitoramento. Foram selecionados os seguintes grupos 

faunísticos: Mamíferos, Aves, Répteis, Anfíbios, Peixes e 

Invertebrados Terrestres contendo: aranhas, opiliões e 

insetos. Os métodos aplicados foram variáveis de acordo 

com o grupo estudado e selecionados pelo pesquisador 

responsável.  Edição 2007 

 

DEB - Pequenas Centrais Hidrelétricas 

Case: Conservação Genética e Reposição de Estoques de 

Peixes Nativos. 
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Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Norberto Castro Vianna 

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente 

Resumo: Nas PCH´s situadas na bacia do rio Sapucaí-

Mirim, no tocante a ictiofauna, com vistas à pesqueiros, 

bem como o desenvolvimento socioeconômico regional, 

através da promoção conscientização ambiental para o 

desenvolvimento de uma aquicultura sustentável, na 

questão implementado em 2011 o referido projeto. 

Foi aplicado o montante de R$ 1.568.000,00 previstos para 

cinco etapas de trabalho, cuja primeira de um banco de 

matrizes adequado, seguida das etapas caracterização 

genética (2ª), reprodução repasse tecnológico (5ª). 

Os animais foram capturados e estocados junto à uma 

piscicultura da região e realizada marcação dos 

reprodutores com microchipagem. O coeficiente de 

parentesco revelou que os indivíduos sua maioria, não tem 

relação de parentesco. A partir desses resultados foram 

selecionadas as matrizes e realizada a reprodução dirigida. 

iniciou-se em 2013, o processo anual e recorrente de 

repovoamento do rio Sapucaí Mirim. Estas solturas 

contribuem para a preservação da biodiversidade, pois são 

utilizadas espécies sustentáveis, reproduzindo-se e 

adaptando-se a vida no rio Sapucaí. Para que os peixes 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

20 
 

alimentares e de se protegerem contra predadores, as 

solturas acontecem em pontos. Edição 2013 

 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

Case: Centro de Recuperação de Animais Silvestres 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ubirajara Tannuri Felix 

Cargo: Superintendente 

Resumo: A gestão do conhecimento teórico e prático da 

recuperação da fauna silvestre para equilíbrio 

ambiental,permitiu ao CRAS/PET obter o reconhecimento 

nacional e internacional de “centro de referência” no setor, 

gerando subsídios para trabalhos científicos que permitem 

promover a multiplicação dessa experiência em outras 

instituições. Possibilitou a recuperação de 29,8 mil animais 

nos últimos 5 anos. Soltura de aproximadamente 12 mil 

animais em programas de repovoamento e envio de 17,8 

mil animais para programas de reprodução em criadouros 

credenciados pelo Ibama. Edição 2009 

 

Duke Energy Geração Paranapanema 

Case: Mitigação de Impactos em Reservatórios 

Hidrelétricos – Estudo de Caso da UHE Taquaruçu.  

Cidade: Chavantes  
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Estado: SP 

Responsável: Ivan Takeshi Toyama 

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente 

Resumo: Avaliar os resultados dos trabalhos de mitigação 

ambiental realizados no reservatório de Taquaruçu, já que 

o empreendimento é contemporâneo a implantação da 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 

6938/81) e do Processo de Licenciamento Ambiental 

(CONAMA 001/86) sendo possível comparar a realidade 

antes e depois da formação do reservatório, passados 15 

anos do início de sua operação. 

A aplicação do conceito de integração das ações 

mitigadoras aos impactos ambientais e a adoção de 

inovações técnicas baseadas nos avanços do conhecimento 

científico, vem conseguindo obter maior eficácia e 

efetividade em suas ações, reduzindo custos e promovendo 

alternativas regionais para cada reservatório. Conseguindo 

com isso reverter os impactos ambientais decorrentes da 

implantação do reservatório e melhor a qualidade de vida 

das populações de entorno. Edição 2008 

 

Duke Energy Geração Paranapanema  

Case: Corredor florestal para conectividade do Parque 

Estadual do Morro do Diabo a Estação Ecológica Mico Leão 

Preto 
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Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira 

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Os Programas Ambientais de nossa empresa 

visam estabelecer projetos e ações que busquem melhorar 

as condições ambientais das áreas de influência direta e 

indireta de nossos empreendimentos. O Programa de 

Revegetação tem como objetivo principal auxiliar na 

conservação ambiental dos empreendimentos propiciando o 

aumento da cobertura florestal na bacia hidrográfica do rio 

Paranapanema. Dessa forma, o projeto foi criado visando 

auxiliar à conservação da fauna e flora da região do Pontal 

do Paranapanema, a qual se localiza o Parque Estadual do 

Morro do Diabo. Edição 2009 

 

Duke Energy Brasil  

Case: Restauração de Mata Ciliar: Programa de Promoção 

Florestal  

Cidade: Palmital  

Estado: SP 

Responsável: Antonio Manoel Cardoso Ribeiro  

Cargo: Analista de Meio Ambiente  

Resumo: Através deste Programa a Empresa já restaurou 

mais de 1.000 hectares em áreas de terceiros, ou seja, em 
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áreas que não pertence à empresa, mas que estão na área 

de influência de seus reservatórios. 

O Programa de Promoção Florestal propicia a melhoria de 

vida da população que está inserida nas bacias 

hidrográficas onde estão os reservatórios da empresa, pois 

com a formação de pequenos fragmentos florestais, através 

dos plantios das mudas de espécies nativas doadas a essas 

propriedades rurais, possibilita o melhoramento na 

qualidade da água, através de um fluxo mais contínuo da 

mesma, na redução de assoreamento e solapamentos, pois 

a presença de vegetação arbórea nesses locais impede que 

esses prejuízos ambientais venham a ocorrer nesses corpos 

d’ água. Edição 2010 

 

Duke Energy Geração Paranapanema  

Case:Conservação Ambiental do Parque Estadual do 

Cerrado de Jaguariaíva, Último Fragmento de Cerrado da 

Região Sul do Brasil, Através do Controle de Plantas 

Exóticas Invasoras 

Cidade: Chavantes 

Estado: SP   

Responsável: Rogério Cânovas Camargo Ferreira  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: O aprendizado fundamental deste projeto foi 

compreender como manejar áreas naturais que precisam 
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da intervenção humana para tentar reverter impactos 

causados pela própria ação antrópica. A discussão sobre o 

impacto de espécies invasoras em ambientes naturais tem 

sido frequentes entre pesquisadores, técnicos de 

instituições públicas que administram áreas de conservação 

ambiental e empresas que possuem áreas a serem 

recuperadas, porém a definição de metodologias para o 

manejo destas pragas sem causar maiores danos ainda é 

incipiente. Neste contexto, o projeto atual foi criado 

visando auxiliar à conservação da fauna e flora da região de 

influência indireta do empreendimento, onde se localiza o 

Parque Estadual do Cerrado de Jaguariaíva, através do 

controle periódico de um de seus maiores fatores de 

impacto, que eram as plantas gramíneas exóticas 

invasoras. Edição 2011 

 

Faber - Castell 

Case: O Projeto Animalis 

Cidade: São Carlos 

Estado: SP 

Responsável: Cassiano R. Schneider  

Cargo: Chefe Deptº Florestal br 

Resumo: O Projeto Animalis, que objetiva a preservação 

da fauna local na presença de uma plantação florestal. 

Resumidamente, os objetivos do Projeto Animalis 
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são:“Levantar diversidade e abundância de aves e 

mamíferos;“Registrar a abundância relativa de aves e 

mamíferos nos diferentes ambientes (cerrados, veredas e 

plantações florestais;“Apresentar propostas gerais de 

manejo para a preservação e aumento da diversidade de 

espécies silvestres, além de propostas preliminares 

específicas para espécies raras ou ameaçadas de 

extinção;Comparar quali-quantitativamente as populações 

registradas desde 1992;“Determinar a abundância das 

espécies de canídeos e felídeos (densidade absoluta de 

indivíduos e densidade de pegadas) que ocorrerem nas 

áreas naturais amostradas (preservação 

permanente/reserva legal e plantios). Edição 2004 

 

Faber - Castell 

Case: 15 anos do Projeto Animalis – Conhecimento e 

Conservação da Fauna do Cerrado  

Cidade: São Carlos 

Estado: SP 

Responsável: Ronaldo Pereira de Oliveira  

Cargo: Supervisor Florestal/Ambiental 

Resumo: O Projeto Animalis tem por objetivo geral 

conhecer e monitorar, ao longo de todo o processo do 

manejo florestal, as espécies da fauna silvestre existentes 

nos parques florestais, tanto entre os diversos ambientes 
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nativos como também dentro das plantações de pinus em 

diferentes idades. Adicionalmente, busca o entendimento 

da dinâmica populacional das espécies da fauna nativa, 

com operações de curto, médio e longo prazo, executando, 

principalmente, um inventariamento/monitoramento sobre 

os grupos avifauna e mastofauna, além de um prévio 

diagnóstico da diversidade de formigas, anfíbios e répteis. 

Estes dados, em conjunto com os estudos da flora, geram 

subsídios especialmente para as espécies ameaçadas, 

endêmicas e/ou raras, e a partir daí planos de manejo e de 

conservação da biodiversidade local e/ou regional. Edição 

2007 

 

Indústrias Nucleares do Brasil 

Case: Programa de Restauração Ambiental em área do 

Bioma Mata Atlântica 

Cidade: Resende 

Estado: RJ 

Responsável: Jorge José de Barros 

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente 

 Resumo: O Case Programa de Restauração Ambiental em 

área do Bioma Mata Atlântica, possibilitou o plantio de 

aproximadamente 600.000 mudas de árvores nativas do 

bioma Mata Atlântica, de 163 espécies pertencentes a 46 

famílias botânicas. A restauração ambiental de 560 ha no 
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eixo Rio/São Paulo, uma das regiões mais antropizadas do 

país. A neutralização de aproximadamente 20.000 t de CO2 

equivalentes/ano o que confere sustentabilidade ao 

processo produtivo da Empresa. A implantação de um 

banco ativo de germoplasma de espécies nativas. O 

aumento da biodiversidade. A conservação dos solos na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e a melhoria na 

preservação de seus recursos hídricos. Edição 2009 

 

Itaipu Binacional 

Case: Gestão por bacias hidrográficas Como Unidade de 

Planejamento Territorial. 

Cidade: Foz do Iguaço 

Estado: PR 

Responsáveis: Gilmar Secco 

Cargo: Gerente de Departamento 

Resumo: O principal objetivo do Programa Gestão por 

bacias hidrográficas é atuar de forma integral e integrada 

em todo território da bacia do Paraná 3 (BP3) buscando 

com, abordagem sistêmica e com amplo processo 

participativo minimizar e na maioria dos casos resolver os 

principais passivos ambientais nas microbacias 

selecionadas, em cada um dos 29 Municípios que compõe a 

BP3 pelo programa. 

O Programa aplica o ciclo PDCA – planejar, executar, 
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verificar/avaliar e agir/corrigir, e o grande papel da 

empresa – mais do que colocar recursos – é 

articular,compartilhar, somar esforços, dividir 

responsabilidades, um papel catalizador que identifica e 

envolve parcerias, constrói alianças estratégicas e promove 

sinergias de projetos e ações comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável das respectivas 

territorialidades hídricas. Edição2012 

 

Itaipu Binacional 

Case: Biodiversidade Nosso Patrimônio 

Cidade: Foz do Iguaçu 

Estado: PR 

Responsável: Ben-Hur Stefano Barbieri 

Cargo: Administrador 

Resumo: O programa compreende ações permanentes e 

integradas de proteção da diversidade biológica regional, 

atuando no modelo de gestão participativa com órgãos de 

governo e sociedade civil organizada. São ações de grande 

repercussão a formação de extensas áreas florestais para a 

proteção do reservatório e formação de corredores 

ecológicos, a implantação de três refúgios biológicos, a 

construção de três viveiros de mudas florestais e um centro 

de pesquisa e reprodução de animais silvestres, a 

implantação de um canal de transposição da barragem que 
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possibilitou o fluxo migratório de peixes, solução que 

representa um marco na política de proteção da 

biodiversidade no setor hidrelétrico. No contexto regional, a 

empresa monitora a qualidade da água do reservatório e de 

seus afluentes, participa da recuperação de áreas de 

preservação permanente, incentiva o turismo ecológico e o 

uso múltiplo do reservatório, incluindo a aquicultura. A 

educação ambiental integra, de maneira transversal, todas 

as ações da empresa. Edição 2016. 

Instituto Embratel 21  

Case: Projeto Adoção de 21 Famílias de Micos-Leões-

Dourados 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsáveis: Márcia de Oliveira Maia, Alexandra 

Zuhlsdorff Mendes Silva , Denise Marçal Rambalti, Marcia 

de Oliveira Maia 

Cargo: Diretora de Projetos do Instituto Embratel 21, 

Coordenadora de Meio-Ambiente, Diretora da Associação do 

Mico Leão Dourado  

Resumo: Uma iniciativa realizada em parceria com a 

Associação Mico-Leão-Dourado que consiste na adoção de 

21 famílias de micos-leões-dourados que estão localizadas 

no município de Silva Jardim / RJ. Por meio da Agenda 21 
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Embratel, a empresa vem desenvolvendo projetos para 

aumentar a consciência ecológica entre os seus 

empregados e demais parceiros, melhorar a qualidade de 

vida de todos os participantes e alertar contra possíveis 

riscos ambientais, abrindo espaço permanente para debates 

sobre os princípios e as ações necessárias aos mais 

variados processos de desenvolvimento sustentável, o que 

garante a continuidade deste e de outros projetos voltados 

para preservação do meio-ambiente. Edição 2004 

 

Kinross Brasil Mineração 

Case:Projeto de Revitalização e Preservação de Nascentes 

na Bacia do Córrego Rico em Paracatu-MG 

Cidade: PARACATU  

Estado: MG 

Responsável: Luis Antonio Lopes Rodrigues  

Cargo: Engenheiro de Meio Ambiente Sr  

Resumo: Melhoria da qualidade e quantidade hídrica do 

córrego Rico pertencente a Bacia do Paracatu, contribuindo 

para a revitalização da Bacia do Rio São Francisco.  

Principais benefícios gerados: Trabalho de educação 

ambiental com 300 produtores rurais e estudantes; 

Diminuição de enchentes no córrego espalha; Maior 

infiltração hídrica; Foi verificado após forte chuvas que o 

córrego não ficou com água turva devido a diminuição do 
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escoamento superficial; Diminuição do assoreamento do 

córrego; Revitalizadas áreas de pastagens degradadas 

diminuindo a pressão sobre as áreas de cerrado; 

Revitalização da mata ciliar; Promoção da revitalização de 

córregos da bacia do Rio São Francisco. Edição 2011 

 

Prefeitura Municipal de Potim  

Case: Programa Potim Mais Verde  

Cidade: Potim 

Estado: SP 

Responsável: João Benedito Angelieri  

Cargo: Assessor de Meio Ambiente 

 Resumo: Trata a recuperação e preservação de áreas 

degradadas como antigas áreas de mata ciliar de rios e 

córregos do município e áreas públicas como ruas, praças e 

jardins. Desde 1998, ano de início do programa, foram 

plantados no município cerca de 20.000 mudas de espécies 

nativas, o que contribuiu para a recuperação e revitalização 

de matas ciliares degradadas pelo desenvolvimento urbano. 

Também o programa de coleta seletiva passou a servir 

como fonte de renda para inúmeros catadores cadastrados 

que recolhem as garrafas plásticas, papéis e papelão nas 

casas, resultando no aumento da vida útil do aterro 

sanitário municipal em cinco anos e tornando esse aterro 
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como modelo de referência para a CETESB e para a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Edição 2003 

 

Samarco Mineração 

Case: Ecoeficiência na Gestão Ambiental 

Cidade: Vila Velha 

Estado: ES 

Responsável: Sandrelly Amigo Lopes 

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Durante todo ano, na região de Anchieta, no 

Estado do Espírito Santo, são registradas a ocorrência de 

presença das tartarugas verde (Chelonia mydas) e 

tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata), procurando 

locais para alimentação e repouso. No entanto, no período, 

entre setembro a março, ocorre a predominância do ciclo 

de reprodução da espécie tartaruga cabeçuda, Caretta 

caretta, sendo a época mais sensível da região. As áreas de 

desovas e nascimentos das tartarugas compreendem da 

praia as Castelhanos até as praias do Além e de Mãe-Bá, 

localizadas essas duas últimas adjacentes ao Porto e Pátio 

da operações da empresa. De acordo com dados de 

monitoramento na região realizados pela Fundação Pró-

TAMAR/ICMBio, as praias da região apresentam uma faixa 

de densidade de registros de desovas entre 90 a 100 

ocorrências/ano e, o trecho de praias situado nas 
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adjacências da empresa (praias do Além e de Guanabara) 

configura-se como as que apresentam a maior 

concentração destas desovas, variando ao longo das 

temporadas de reprodução entre 75% a até 92 % do total 

de ocorrências. Esta área concentra a maioria das 

ocorrências de ninhos desta espécie no Litoral Sul do 

Espírito Santo, sendo também parte integrante da região, 

caracterizada como a área de reprodução mais meridional 

do litoral brasileiro para a espécie Caretta caretta 

(tartaruga cabeçuda). Edição 2014 

 

Souza Cruz- RS  

Case: Parque Ambiental SOUZA CRUZ 

Cidade: Santa Cruz do Sul 

Estado: RS 

Responsável: Flavio Marques Goulart 

Cargo: Gerente de Assuntos Corporativos  

Resumo: A área total da unidade é constituída por 104 

hectares, dos quais 85 hectares repousavam para uma 

longa evolução natural. Foi nesse contexto que surgiu a 

idéia de harmonizar a planta industrial com o meio 

ambiente. A preocupação ambiental da Souza Cruz  se 

traduziu em um planejamento e arrojado projeto que 

transformou a área em um verdadeiro Parque, com 
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objetivos ligados à educação ambiental, enriquecimento da 

fauna e da flora, além dos aspectos de preservação. Um 

passeio pelas trilhas e coleções do Parque permite ao 

visitante ter um panorama do maravilhoso mundo vegetal 

do planeta, suas paisagens. Edição 2007 

 

Souza Cruz  

Case: Parque Ambiental Souza Cruz - Fábrica Uberlândia  

Cidade: Uberlândia  

Estado: MG  

Responsável: Edson Heraldo Dorigon  

Cargo: Gerente de Engenharia Industrial 

 Resumo: O parque ambiental representa um importante 

instrumento de preservação da biodiversidade, visando a 

minimização dos impactos causados ao meio ambiente 

decorrentes dos processos de urbanização, bem como 

possibilidades de pesquisa cientificas, desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental e interpretação ambiental 

como opção de lazer e qualidade de vida para a população. 

Esta área está aberta as escolas e universidades da região. 

Edição 2008 
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RECURSOS HÍDRICOS 

38 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para a 

conservação, recuperação, melhoria da 

qualidade, e uso racional da água nas 

organizações e sociedade 

 

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/index.php?pag=19ddcb
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Ambev – Companhia de Bebidas das Américas 

Case: Banco Cyan  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Ricardo Rolim 

Cargo: Diretor de Sustentabilidade e Comunicação 

Resumo: O Banco Água é uma iniciativa do Movimento 

"Quem vê água enxerga seu valor", criado pela empresa 

participante com o intuito de levar para a sociedade a 

preocupação com o tema água. O objetivo do projeto é 

engajar toda a sociedade para que todos percebam que 

podem contribuir para que a água do mundo, um recurso 

tão importante e limitado, seja usada racionalmente. A 

ideia é introduzir o tema no dia a dia das pessoas, 

estimulando um consumo sustentável da água e engajando 

toda a sociedade quanto à relevância desse tema, 

recompensando aqueles que conseguirem diminuir a 

utilização do recurso. Com isso, o morador pode 

acompanhar seu desempenho na conta de água e, à 

medida que reduz o consumo, acumula pontos que podem 

ser trocados por descontos em sites de compras, como 

Americanas.com, Submarino.com, ShopTime, 

Ingresso.com. Edição 2011 
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Ambev – Companhia de Bebidas das Américas 
Case: Movimento Cyan - Projeto Bacias 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Ricardo Rolim 
Cargo: Diretor de Relações Socioambientais  

 

Resumo: Desenvolver junto à comunidade local, governos 

e outros atores um Plano de Recuperação de Bacia no 

Córrego Crispim, tributário do Rio Corumbá, e colaborar na 

implementação e fortalecimento do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Paranoá. 

Capacitação de parceiros em Redes e Articulação 

Institucional. Para promover a construção de sociedades 

sustentáveis há necessidade da incorporação de 

mecanismos que favoreçam a troca de experiências e o 

acesso à informação, integrando os atores das microbacias. 

Dois aspectos são essenciais para garantir a continuidade 

de desenvolvimento local, o primeiro é o investimento em 

capacitação dos atores locais e o segundo é o estímulo às 

redes sociais. Por meio das capacitações os atores locais e 

parceiros constroem e compartilham uma visão comum 

sobre o território.  Com o objetivo de ativar a rede de 

moradores do Córrego Crispim foi realizada uma oficina 

sobre articulação de redes sociais para moradores e 

lideranças. Ao longo dos dois dias, os participantes 

reconheceram o capital humano e social local, aprenderam 

sobre novos instrumentos de comunicação e elaboraram 

um planejamento ágil para utilização do viveiro de mudas. 

Foi definida a construção de uma agenda de atividades, 

voltadas à conservação dos recursos hídricos na 

microbacia. Ficou visível nos mapas de conexão traçados 
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que o grupo de participantes possuía redes de influência 

densas e diversificadas. Outra qualidade do grupo era a 

heterogeneidade econômica e cultural, o que lhes davam 

penetração em diversos segmentos sociais e tornou a 

convivência interpessoal rica em aprendizagem. Edição 

2014  

Ambev 
Case: Ação coletiva para preservar água. 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Gabriela Vieira 
Cargo: Assessora de Imprensa 

Temática Gerencial: Recursos Hídricos e Efluentes. 

Resumo: Em parceria com outras empresas instaladas em 

torno de suas fábricas, a companhia tem desenvolvido 

projetos para reaproveitar os efluentes industriais tratados 

que seriam devolvidos ao meio ambiente. Desde 2013, uma 

parceria com Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar) 

reutiliza os efluentes 100% tratados da nossa fábrica no 

Maranhão no processo da refinaria da indústria de alumínio. 

Ou seja, o efluente da companhia que seria descartado no 

Rio Pedrinhas é bombeado até uma lagoa de sedimentação 

da Alumar para ser reaproveitado. Dessa forma, a Alumar 

deixa de captar água subterrânea e reusa o recurso tratado 

pela nossa empresa, que seria descartado no rio. Seguindo 

o mesmo conceito, a nossa fábrica em Itapissuma 

(Pernambuco) fechou no ano passado uma parceria com a 

Usina São José, que consiste no envio de seus efluentes 

para irrigar 18 hectares de plantação de cana. Também em 

2014, a fábrica de Aquiraz, no Ceará, iniciou projeto 

semelhante, através do envio de efluentes tratados para a 

Olaria Tavares. Ao longo de 2014, a parceria com o 
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Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar), que reutiliza 

os efluentes 100% tratados da nossa fábrica no Maranhão 

no processo da refinaria, permitiu que 984 milhões de litros 

de água limpa fossem poupados. Esse volume equivale ao 

consumo mensal de uma cidade com 218 mil habitantes. 

Em 2013, ano de início do projeto, foram 500 milhões de 

litros de água limpa poupados, o equivalente ao consumo 

de uma cidade com 118 mil habitantes por um mês. Edição 

2015 

 

AGCO do Brasil 

Case: Gestão Sustentável de Recursos Hídricos: Reuso da 

Água 

Cidade: Canoas 

Estado: RS 

Responsável: Norbert Luckow 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional 

Resumo: A água tem  um papel de destaque no Sistema 

de Gestão Ambiental da AGCO fortalecendo um processo 

estruturado para atingir a melhoria contínua da gestão 

sustentável dos recursos hídricos. É neste contexto que se 

insere o novo conceito de Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) que busca alternativas ambientalmente 

sustentáveis para gerenciar os seus efluentes. Uma 

alternativa empregada para o tratamento de efluentes 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

6 
 

visando o atendimento pleno dos requisitos legais é a 

utilização de sistemas de plantas aquáticas emergentes 

(PAE) que constituem sistemas de transição entre sistemas 

aquáticos e sistemas terrestres, em que o nível d’água 

comumente está próximo ou na superfície da terra. Edição 

2007 

 

Anglo American Brasil Ltda. 

Case: Otimização do Reuso de Água - ORAC 

Cidade: Cubatão 

Estado: SP 

Responsável: Dany Shauer 

Cargo: Gerente de Desenvolvimento Sustentável e 

Qualidade - Unidade de Cubatão 

Resumo: No contexto de seu compromisso com o 

Desenvolvimento Sustentável, e considerando a água um 

recurso essencial à vida e aos nossos negócios, a empresa 

criou o Projeto de Otimização do Reuso da Água - ORAC 

para redução do consumo de água e lançamento de 

efluentes. O objetivo deste projeto foi reduzir o consumo de 

água captada; aumentar o reciclo e reuso de água; reduzir 

o descarte de efluente líquido para o Meio Ambiente e 

envolver e comprometer os funcionários na redução do 

consumo de água. Para realização deste projeto foi criado o 

“Comitê de Otimização do Reuso de Água” (CORAC), grupo 
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multidisciplinar contando com pessoas de vários níveis e 

atividades. Através deste comitê, foi fundamental o 

empenho dos operadores na etapa de mapeamento do 

consumo de água das unidades, o que possibilitou um 

trabalho de conscientização dos funcionários a respeito do 

uso racional da água. Edição 2009 

 

AREVA T&D Brasil Ltda. 
Case: Eco-Atitude - Um passo para recuperação da água 
Cidade: São Bernardo 
Estado: SP 
Responsável: Cristiano dos Santos 

Cargo: EHS 
 
Resumo: Tem como objetivo e meta atingir os três pilares 

do conceito de sustentabilidade: econômico, ambiental e 

social. Econômico: Com os resíduos de óleo vegetal sendo 

recuperados, tivemos uma redução na quantidade de 

efluentes enviados para SABESP – Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo e contribuímos 

na economia do tratamento dado pela SABESP deste 

resíduo. Visando a destinação ambientalmente correta, o 

resíduo de óleo vegetal é enviado a empresa devidamente 

cadastrada e autorizada pela CETESB - Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental, que realiza o 

reprocessamento do mesmo. Ambiental: Segundo 

informações da SABESP - Saneamento Básico do Estado de 
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São Paulo, um litro de óleo contamina cerca de 1 milhão de 

litros de água, o equivalente ao consumo de uma pessoa no 

período de 14 anos. Com esse projeto estamos contribuindo 

para recuperação do resíduo de óleo gerado e a despoluição 

da água. Social: Em relação aos impactos sociais o objetivo 

principal foi a geração de empregos diretos e indiretos de 

uma forma geral. Edição 2007 

 

ArcelorMittal Tubarão  
Case: Plano Diretor de Águas 
Cidade: Serra 
Estado: ES 
Responsável: Jennifer Oliva Coronel 
Cargo: Especialista em Meio Ambiente 

Temática Gerencial: Recursos Hídricos e Efluentes 

Resumo: No Brasil, maior potencial hídrico do planeta, os 
problemas com abastecimento de água em mais de 50% 
dos municípios, apontado em 2013 pela Agência Nacional 
de Águas. Em 2014, a empresa iniciou um planejamento 
estratégico visando enfrentar o cenário que se 

materializava. Foi desenvolvido um Plano Diretor de Águas 
(PDA) cujo objetivo é estabelecer diretrizes de gestão do 
uso e conservação dos Recursos Hídricos; identificar 
oportunidades, melhoria contínua dos processos e garantir 
a disponibilidade do recurso nos cenários futuros. O Plano 
está estruturado em eixos estratégicos, a partir de um 
diagnóstico interno e externo dos recursos hídricos, até 
diretrizes norteadoras do uso eficiente do recurso, além da 
identificação de fontes alternativas para a garantia no 
futuro. Através do envolvimento coletivo dos atores 

(internos e externos), consolidou-se um plano com ações – 
estruturais e não estruturais – de forma a perseguir este 
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objetivo. Norteado pelo Plano Diretor de Águas (PDA), os 
esforços da empresa frente a crise hídrica, culminaram em 
resultados expressivos de redução do volume de água doce 
utilizada em seu processo. O estabelecimento das diretrizes 
e objetivos, gerais e específicos, incluindo os estudos de 
fontes alternativas de água, resultou num salto qualitativo 

importante que propiciou as transformações que a empresa 
necessitava para a incorporação dos cenários futuros na 
sustentabilidade dos recursos hídricos internos. Nos últimos 
anos o consumo especifico de água doce foram menores 
que os consumos médios do setor no Brasil. Edição 2015 
 

Autovias 

Case: Programa Vias das Águas 

Cidade: Ribeirão Preto 

Estado: SP 

Responsável: Paulo Pacheco Fernandes   

Cargo: Diretor Superintendente 

Resumo: O programa Vias das águas consiste na 

construção de bacias de contenções de águas pluviais ao 

longo da malha viária administrada por essa empresa, 

principalmente nas áreas vulneráveis de mananciais. Estas 

obras têm como objetivos armazenar a água pluvial 

proveniente das rodovias e áreas adjacentes, reduzir a 

velocidade cinética propiciando sua infiltração e 

conseqüentemente recarga do aqüífero, e evitando o 

rebaixamento do lençol freático, alem de evitar a erosão do 

solo e seu carreamento ao longo da drenagem. Estes 
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fatores assim equacionados beneficiam adequação de 

drenagem e o ciclo hidrológico local. A meta atingida 

atualmente foi à realização de 520 bacias de contenção 

com volume médio de 3780m3 gerando um volume total de 

1.970 .000 m 3 de água armazenadas ao longo da malha 

durante a dinâmica do período chuvoso, tendo área de 

contribuição de aproximadamente 5.200,00 ha. Edição 

2006 

 

Belgo Siderurgia 

Case: Descarte Zero de Efluentes  

Cidade: Juiz de Fora 

Estado: MG 

Responsável: Carlos Alexandre de Miranda  

Cargo: Chefe Depto de Utilidades e Meio Ambiente  

Resumo: O projeto foi desenvolvido com objetivo de 

eliminar totalmente o licenciamento de efluentes 

(industriais e sanitários) nos cursos d água. Como resultado 

secundário e devidamente projetado, o índice de 

recirculação de água foi incrementado para valores acima 

de 99%, sendo as atuais perdas apenas por evaporação. A 

motivação para o projeto foi a cultura de melhoria contínua 

que permeia a empresa e as diretrizes da Agência Nacional 

de Águas, cujo propósito é exatamente a conservação e uso 

racional dos recursos hídricos. Como consequência do 
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reaproveitamento, os custos de tratamento de água foram 

reduzidos e desta forma o projeto foi viabilizado técnico e 

financeiramente. Edição 2006 

 

 

Braskem  

Case: Unidade de Reuso e Reciclo da UNIB-Ba 

Cidade: Camaçari  

Estado: BA 

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio  

Cargo: Engenheiro de SSMA 

Resumo: O total de ganhos diretos e imediatos estimados 

com a implantação do projeto de reuso da BCB (fase 1 da 

URR), base ano 2009, é de R$ 6.750.000,00/ano. Os 

ganhos são detalhados a seguir: Eliminação do gasto com 

efluente pluvial: R$500.000,00/ano. Atualmente a UNIB-BA 

paga pouco mais de R$ 40.000,00/mês para descarte das 

águas pluviais contaminadas, oriundas de 92,9 ha da área 

industrial. Este efluente é descartado pelo Sistema Cetrel. 

Com a implantação do projeto, a UNIB-BA deixa de realizar 

este desembolso. 

· Redução do consumo de água clarificada: 

R$6.250.000,00/ano 

A introdução de água de reuso como make-up das Torres 

de Resfriamento, proporcionará a redução do consumo de 
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AC pelas Unidades de Produção. O valor do ganho é obtido 

considerando-se o volume a anual a ser substituído por 

água de reuso, em torno de 4.000.000m³. Edição 2010 

 

Braskem  

Case:  Projeto Água Viva: Reciclo de Águas Industriais e 

Pluviais no Complexo Básico de Camaçari. 

Cidade: Camaçari  

Estado: BA 

Responsável: Sérgio de Rezende Hortélio  

Cargo: Engenheiro de SSMA 

Resumo: A região em que a unidade da Bahia está inserida 

começa a apresentar indícios fortíssimos do processo de 

stress hídrico. A estratégica da empresa, no pilar eficiência 

hídrica, objetiva 100% de reuso ou reciclo das águas 

industriais em regiões de stress hídrico, conforme 

alinhamento da estratégia de negócios com os princípios do 

desenvolvimento sustentável, evidenciando o compromisso 

da companhia em fazer parte, ativamente, da solução de 

problemas sociais e ambientais que afligem o mundo do 

século XXI. 

Com o principal objetivo de aumentar a eficiência hídrica 

com reciclo ou reuso de água industrial, redução do 

consumo e extração dos recursos 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

13 
 

hídricos numa região de estress hídrico, o programa de 

sustentabilidade ambiental da empresa e o novo plano de 

negócios da empresa parceira idealizou e implantou, com 

um investimento de R$ 22 Milhões, uma unidade industrial 

para tratamento e reciclo de efluentes 

orgânicos/inorgânicos e água de chuva no Polo Industrial 

de Camaçari (PIC). 

A unidade de reciclo tem capacidade de produção 

equivalente ao consumo de uma cidade de 150 mil 

habitantes, operando com uma vazão média de 

4,38 bilhões L/ano e gerando a mesma quantidade em 

economia de recursos hídricos.  

O Projeto água viva possibilita o reuso equivalente a 10% 

de todo consumo de água do PIC, cerca de 30% de todo 

consumo empresa no PIC e redução 

significativa na captação de recursos hídricos da região. 

O projeto aproveitou estruturas existentes como a Bacia do 

Complexo Básico, implementou alterações para ser 

economicamente viável no aproveitamento de efluentes 

industriais e água de chuva. 

Como forma de otimizar recursos adotou-se a estratégia da 

metodologia “pinch”. Isso possibilitou aliar apenas a 

qualidade mínima necessária para 

cada consumidor provável mapeado. Foi utilizada ainda a 

metodologia de implantação de empreendimento (PMI) 
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para gerir as ações necessárias desde a ideia até o inicio da 

operação da unidade. 

A Meta mais desafiadora era realizar o empreendimento 

considerando-o como negocio independente (stand alone) 

com valor de tarifa capaz de remunerá-lo e ainda competir 

com a própria unidade de tratamento de água já instalada. 

Edição 2013 

 

BRF 

Case: Gestão de Águas 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Luciana Ueda 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: O uso racional de água é uma preocupação que 

ultrapassa as fronteira da própria empresa e além das 

iniciativas para reduzir consumo de água, a empresa 

padronizou, por meio de Norma Corporativa, as diretrizes 

para realização de um diagnóstico dos corpos hídricos 

utilizados pela Companhia como fonte de fornecimento e 

descarte de água. As unidades produtivas são responsáveis 

pelo levantamento de dados para elaboração dos estudos 

referentes à disponibilidade hídrica para abastecimento, 

com a finalidade, por exemplo, de caracterizar os 

mananciais onde ocorrem a retirada de água e o 
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lançamento de efluentes. As medições são realizadas de 

acordo com técnicas orientadas pela área de Meio Ambiente 

Corporativo ou outra aprovada pelo Órgão Ambiental local. 

E em situações críticas, como indisponibilidade de água, as 

unidades contam com um plano de contingência. A 

expansão da indústria está diretamente  relacionada à 

disponibilidade hídrica e a sua escassez é um dos principais 

limitadores do seu crescimento e esse diagnóstico servirá 

de base para definir possibilidades de expansão nas 

atividades da empresa. 

A empresa também incentiva a participação das unidades 

em comitês de Bacias Hidrográficas. Edição 2013 

 

Cargill Agrícola S.A 

Case: Prêmio Cargill – Uso Racional da Água 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Yuri Feres 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 

Resumo: O Prêmio Empresa pelo Uso Racional da Água foi 

criado diante da grande estiagem de água que o Brasil 

enfrentou e do consumo desequilibrado deste recurso pela 

população, que em essência, consiste em projetos de 

inovação e economia, com o intuito de sensibilizar os 

funcionários e seus familiares quanto ao uso consciente da 
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água e a importância deste recurso no surgimento de 

práticas relacionadas ao tema.No ano de 2015, os projetos 

foram idealizados em 12 localidades da companhia, o 

objetivo do Prêmio para os próximos anos é a disseminação 

das ações e engajamento de novas localidades levando 

assim, mais alternativas sustentáveis para a correta 

utilização deste recurso, tanto nas indústrias quanto nas 

residências. Edição 2016. 

 

Casa da Moeda do Brasil - CMB  

Case:  Reaproveitamento de água em processo gráfico. 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Marcos Pereira   

Cargo: Superintendente  

Resumo: Alguns métodos de impressão necessitam da 

aplicação de uma solução de limpeza à base de água para 

remover o excesso de tinta deixado nos cilindros 

entintadores, garantindo qualidade ao impresso. A tinta é 

emulsionada pela aspersão e/ou  imersão em solução 

aquosa, deixando o cilindro limpo e pronto para um novo 

ciclo de impressão. O trabalho é realizado 24 horas por dia 

e 7 dias por semana, demandando água e gerando 

efluentes aquosos impregnados com tinta em grande 

quantidade. 
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O sistema adquirido reutiliza a solução de limpeza em 

circuito fechado por meio de um processo físico-químico, 

que separa os pigmentos e resinas e reaproveita os aditivos 

principais, e de um equipamento evaporador que 

reaproveita a carga aquosa. Dessa forma, se consegue o 

retorno quantitativo desse insumo ao processo, e a 

formação de um resíduo com baixo teor de umidade (cerca 

de 20%). Edição 2013 

 

Caraíba Metais 

Case: Aproveitamento do Efluente 

Cidade: Dias d’Ávila (BA) 

Estado: BA 

Responsável: José Eduardo Ribeiro Copello 

Cargo: Chefe da Divisão de Segurança e Meio Ambiente 

Resumo: O projeto abre perspectivas muito positivas para 

o aproveitamento do restante da lama de gesso ainda 

gerada, através da sua aplicação em novos segmentos 

industriais (indústrias cimenteira e cerâmicas), o que 

permitirá a disposição “zero” de lama de gesso para 

aterros. O projeto é visto como um exemplo de redução na 

fonte e também de Simbiose Industrial, ferramenta citada 

na ecologia industrial como intercâmbio de matéria entre 

empresas (resíduos para umas, insumos para outras). A 

busca de solução para a minimização de impactos 
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ambientais transformando resíduos em subprodutos para 

alimentar outra cadeia produtiva. Edição 2009 

 

Celulose Irani 

Case: Modernização da Estação de Tratamento de Efluente 

Cidade: Vargem Bonita   

Estado: SC      

Responsável: Leandro Farina   

Cargo: Gerente 

Resumo: Com a modernização da Estação de Tratamento 

de Efluente houve uma redução atestada de gases 

poluentes. As Reduções Certificadas de Emissões obtidas 

entre 2007 e 2008 totalizaram 69.807 toneladas de CO2e. 

Levando-se em conta a redução obtida em 2008 (39.100 

toneladas de CO2e) a estimativa de redução de emissão de 

gás carbônico pela Empresa em 21 anos, é de 

aproximadamente 821.100 toneladas de CO2e. O retorno 

financeiro foi correspondente a R$ 422.000,00 no mercado 

voluntário e está previsto retorno de R$ 1.200.000,00 

referente ao período de janeiro de 2007 a janeiro de 2008. 

O projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da 

Empresa proporciona benefícios globais e demonstra o 

comprometimento da Empresa com o desenvolvimento 

sustentável. Foi possível perceber que a adoção dessa 

tecnologia limpa, eficaz e moderna possibilitou reduzir as 
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implicações ambientais em nível global, uma vez que 

contribui para a redução da emissão de gases causadores 

do efeito estufa, além de propiciar benefícios sociais e 

econômicos. Edição 2009 

 

Celulose Irani 

Case:  Gestão de Recursos Hídricos 

Cidade:  Joaçaba 

Estado: SC      

Responsável: Ricardo Bernasconi   

Cargo: Analista Ambiental 

Resumo: O projeto visa demonstrar as ações efetuadas 

pela instituição/empresa como foc o na gestão os recursos 

hídricos. Sendo apresentados projetos de modernização da 

estação de tratamento de efluentes, recuperação de áreas 

degradadas, redução de consumo de água, redução de 

volume de efluentes e monitoramento dos recursos hídricos 

através de análises físico-químicas, microbiológicas, 

monitoramento da ictiofauna e programa de educação 

ambiental. 

A gestão dos recursos hídricos pode ser definida como o 

conjunto de ações destinadas a assegurar de forma 

sustentável o uso dos recursos naturais 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

20 
 

sem causar danos ao meio ambiente e contribuindo para a 

preservação. A empresa mantém indicadores de consumo 

de água e geração de efluentes, 

desta forma atuamos no reaproveitamento da água e 

menos geração de efluentes através de “circuitos fechados” 

em áreas produtivas, o que garante melhores resultados ao 

longo do ano e favorece os colaboradores através do 

programa de participação nos resultados. Edição 2013 

 

CST – Arcelor Brasil 

Case: Gestão do Uso Racional das Águas 

Cidade: Serra 

Estado: ES 

Responsável: Luiz Antonio Rossi   

Cargo: Gerente da divisão de Meio Ambiente 

Resumo: O presente trabalho apresenta a política da CST 

quanto à gestão do uso racional das águas nas várias 

unidades operacionais da empresa e destaca a adoção de 

alternativas técnicas nas diversas unidades da Companhia 

que propiciaram o objetivo de reduzir o consumo desse 

recurso natural de grande importância no processo 

produtivo do aço, bem como o aumento da recirculação das 

águas nos processos que vem apresentando elevados 

índices. Dentre as metas, podemos destacar a de manter o 

consumo de água doce pela Companhia nos patamares 
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atuais face ao aumento na capacidade de expansão da 

produção com o passar do tempo, sem que haja grandes 

adições na aquisição de água. Medidas que têm 

proporcionado a sustentabilidade e perenização da 

Companhia. O trabalho também aborda índices de redução 

de água ao longo dos anos em relação ao abastecimento de 

água pela concessionária local, na região da grande Vitória, 

demonstrando a não impactação do consumo pela CST na 

matriz estadual. E apresentado o Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) da empresa, certificado pela ISO 14001 

desde 2001 pela Loyds Register Quality Assurance (LRQA). 

A CST tornou-se a primeira empresa brasileira a publicar 

um relatório ambiental com auditoria independente, 

realizada pela PricewaterhouseCoopers. Edição 2005 

 

Consórcio de Alumínio do Maranhão  

Case: Redução no Consumo de Água Potável e Eliminação 

de Descarga de Efluentes. 

Cidade: São Luís  

Estado: MA 

Responsável: Domingos Campos  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Segurança no 

Trabalho 

Resumo: A metodologia utilizada foi à criação de um time 

de redução no consumo de água e de descarga zero de 
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efluentes, onde foram envolvidas pessoas de diversas áreas 

de atuação. É importante ressaltar o apoio recebido da 

Liderança da fábrica, onde temos gerentes e 

superintendentes diretamente envolvidos no 

desenvolvimento do Projeto. Além disso, foram realizadas 

campanhas de conscientização do uso racional da água, 

dentre outras. O consumo médio de água em 2001 foi de 

2.227.881 m3/ano. Desde a implementação das metas de 

redução propostas pela Estratégia Global de 

Sustentabilidade da Companhia, várias ações foram 

tomadas com intuito de reduzir o consumo de água potável, 

e como resultado tivemos uma redução gradativa ao longo 

dos anos, alcançando 51% de redução no consumo no ano 

de 2007. Além disso, houve o direcionamento da descarga 

de um dos lagos de processo da Planta para um lago de 

armazenamento de água pluvial, evitando o lançamento de 

efluentes no meio ambiente. Edição 2008 

 

Consórcio de Alumínio do Maranhão  

Case:  Redução da Pegada Hídrica  

Cidade: São Luís  

Estado: MA 

Responsável: Adonay M. Souza  

Cargo: Supervisor de Engenharia 
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Resumo: Com a meta de reduzir a pegada hídrica em 10% 

até 2020 e 25% até 2030 (base no consumo de 2005) para 

preservar o Meio Ambiente e garantir a disponibilidade de 

recursos naturais para as comunidades vizinhas e futuras 

gerações foi concebido o Projeto de Interligação entre a 

ETEI (Estação de Tratamento de Efluentes Industriais) de 

uma empresa Cervejeira vizinha, e a Área de Resíduo de 

Bauxita em operação da Refinaria. Em um ato de 

cooperação sustentável, em que os benefícios se aplicam a 

todas as partes envolvidas, as duas empresas firmaram 

uma parceria através da qual todo o efluente industrial 

gerado pela Cervejaria, antes descartado no Rio Pedrinhas, 

é direcionado para a Área de Resíduo de Bauxita, com o 

objetivo de contribuir com o volume de água necessário 

para atender a demanda hídrica da operação da Refinaria.   

Como o fluxo produtivo da Cervejaria é sazonal, em picos 

de produção, a vazão do efluente tratado e direcionado 

para a Refinaria representa 65% de toda a água doce 

utilizada. Edição 2013 

 

Consórcio Santo Antonio Civil  

Case:  Rampa de Lavagem e Lubrificação Ecológica em 

Ciclo Fechado 

Cidade: Porto Velho   

Estado: RO 
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Responsável: João Ferolla  

Cargo: Engenheiro Ambiental 

Resumo:  O principal objetivo do projeto foi a implantação 

de um sistema que possibilitasse o reuso do efluente oleoso 

gerado na rampa de lavagem de equipamentos do 

empreendimento. Antes da iniciativa já existia na estrutura 

da rampa um sistema de coleta e tratamento deste efluente 

(Anexo 1). A idéia seria realizar outro tratamento 

complementar para possibilitar o reuso do efluente, visto 

que mesmo após passar pelo tratamento inicial o teor de 

sólidos ainda era alto para ser usado para lavar os 

equipamentos e também o efluente tinha forte odor de 

óleo. Foi então realizados testes com os produtos já usados 

no empreendimento, só que em Estações de Tratamento de 

Água, para verificar se conseguia-se diminuir esse teor de 

sólidos do efluente. Com o resultado positivo do teste foi 

feito projeto, definindo os tamanhos e os tipos de 

estruturas que seriam necessários para a realização deste 

tratamento complementar. 

Foi definido que seriam instalados dois dosadores, um de 

solução com Veta Orgânico e outro com solução de Ativador 

GA 2500, seguido de um 

misturador e depois de um decantador e um filtro de areia, 

brita e carvão ativado. Após o filtro o efluente 

completamente tratado era bombeado para 
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uma caixa que retornava a água para o sistema. Todo o 

efluente que retorna ao sistema é medido por um 

hidrômetro instalado após a bomba para 

acompanhamento dos resultados (Ver no Anexo 2 o 

fluxograma do processo). Todo resultado de reuso desse 

sistema era contabilizado e capitalizado a outros resultados 

de reuso de água do empreendimento.  

Antes da implantação do projeto no empreendimento já 

existiam metas anuais de reuso de água qual esse 

resultado foi captalizado. Fotos dosistema no Anexo 3. 

Edição 2013 

 

DAEE - Departamento de águas e energia elétrica 

Título do Case: Programa água limpa  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Ubijaraja Tannuri Felix  

Cargo: Superintendente  

Resumo: Tratamento de 100% dos esgotos domésticos 

nos municípios beneficiados. Despoluição de rios e córregos 

que recebiam os esgotos in natura. Minimização dos índices 

de vulnerabilidade social e de doenças decorrentes de 

veiculação hídrica. A formulação do diagnóstico situacional 

da infraestrturura hídrica dos municípios de pequeno porte. 

A implementação do plano de ação focado na preservação 
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dos recursos hídricos, na educação ambiental e na saúde da 

população envolvida. Edição 2008 

 

DaimlerChrysler do Brasil Ltda 

Case: Projeto Água 

Cidade: São Bernardo 

Estado: SP 

Responsável: Cesar Henrique dos Santos 

Cargo: Supervisor de Operação e Manutenção de Sistemas 

de Abastecimento 

Resumo: Estabelecer estratégia organizacional para uso 

doméstico e industrial racionalizado de água, na planta de 

São Bernardo do Campo. Objetivo : Reduzir consumo de 

abastecimento de água na fábrica; estabelecer parcerias 

internas de responsabilidades para otimização de 

resultados; fazer uso adequado da água para processos e 

fins sanitários; redesenhar a matriz de abastecimento de 

água; difundir a consciência para uso racional da água. 

Redução de consumo anual de água na planta – 39%, 

correspondente a aproximadamente 1765 mil m3 (95/03); 

Redução de consumo específico (por unidade produzida) – 

46%; Redução de custo da ordem de R$ 3,6 milhões/ano; 

Aumento de abrangência dos programas de 

conscientização, atingindo cerca de 11.000 colaboradores, 

prestadores de serviços e representantes da comunidade. 

Edição 2004 
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Dana Indústrias 

Case: A natureza ajudando na redução dos resíduos sólidos 

do Tratamento de Efluentes 

Cidade: Gravataí 

Estado: RS 

Responsável: Simone Nogueira 

Cargo: Coordenadora do Sistema de Gestão Ambiental 

Resumo: A quantidade de 1.800 toneladas de resíduos 

acumulados foram inertizados, sendo transformados em 

matéria-prima auxiliar para a fabricação de cimento. A área 

onde se localizava o antigo aterro já foi totalmente 

recuperada, com plantio de vegetação nativa e construção 

de uma praça ecológica de contemplação para os 

colaboradores. Paralelamente à desativação do aterro, as 

demais iniciativas realizadas pela equipe de engenharia do 

grupo de Gestão Ambiental da Instituição/empresa 

proporcionaram uma redução total mensal de 62% da 

geração de lodo na Estação de Tratamento de Efluentes, 

diminuindo das 41,7 toneladas ao mês (em 2004) para 16 

toneladas ao mês (a partir de 2006), número que se 

mantém nos dias de hoje. Isso representa 308 toneladas a 

menos de resíduos gerados por ano, além de reduções dos 

custos operacionais. Edição 2008 

 

Dana Indústrias Ltda 
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Case: Fertirrigação Beneficia Rio 

Cidade: Gravataí 

Estado: RS 

Responsável: Estela Kurth 

Cargo: Consultora Externa 

Resumo: O impacto do nitrogênio nos mananciais, rios, 

lagoas e mares, oriundo principalmente do lançamento de 

esgotos in natura é muito significativo. De acordo com 

dados do Instituto Trata Brasil, de todo o esgoto produzido 

no país apenas 38% passa por algum tipo de 

tratamento.Uma alternativa técnica viável de reuso desses 

resíduos orgânicos é a sua utilização na recuperação de 

áreas degradadas ou ainda como adubo, desde que 

considerados outros aspectos envolvidos, como composição 

em metais pesados, compostos tóxicos ou presença de 

patógenos ou ainda seu potencial de salinização ou de 

acidificação do solo.No Rio Grande do Sul apenas 12% do 

esgoto é tratado. O descontrole já inutilizou metade das 

águas do Rio Gravataí, na Região Metropolitana de Porto 

Alegre, que segundo o IBGE, é o quinto rio mais poluído do 

Brasil. Este é o local onde está situado Complexo Industrial 

da Empresa.Análises feitas pela Companhia Riograndense 

de Saneamento (Corsan) mostram que o oxigênio é quase 

inexistente. Por lei, o número de coliformes não deve 

ultrapassar 1 mil a cada 100 ml de água.Entretanto, os 
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níveis encontrados foram 142 vezes o volume 

permitido.Diferentemente de outras regiões do país, no Rio 

Grande do Sul cabe à indústria e não ao Estado, a 

destinação e tratamento do esgoto sanitário. Em duas 

outras unidades da empresa no Estado de São Paulo, 

existem troncos coletores da própria empresa responsável 

pelo tratamento. O Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(Consema 128/206) estabelece que o parâmetro de 

nitrogênio amoniacal deve ser de 20mg/l na emissão de 

efluentes líquidos em águas superficiais no Estado do Rio 

Grande do Sul.Por isso, a empresa implementou um 

inovador projeto de fertirrigação, que atende tanto as suas 

metas ambientais internas, quanto à legislação. Com um 

investimento de cerca de R$ 350.000,00, a iniciativa 

reconhece e aproveita as inegáveis qualidades do efluente 

tratado, que é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, 

promovendo o reuso desse como fonte de nutrientes para o 

solo e contribuindo para a renovação do aquífero da região 

ao ser absorvido pelo solo. Edição 2016. 

Dori Alimentos 

Case: Destinação de Efluentes Industriais para 

Fertirrigação  

Cidade: Rolândia  

Estado: PR 
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Responsável: José Humberto Soares 

Cargo: Gerente de Produto e Garantia de Qualidade  

Resumo: Principais objetivos e metas: Destinar os 

efluentes industriais de forma ambientalmente correta; 

Executar um projeto ambiental que sirva de modelo à 

região e que traga proveitos à comunidade onde a indústria 

está inserida. Monitoram-se a quantia de água consumida 

na unidade, a entrada e saída do efluente, a quantia de 

efluente infiltrada no solo e as características do lençol 

freático da área de irrigação. Houve melhoria contínua do 

indicador efluente/produção e redução do consumo de água 

da unidade como um todo. Busca-se constantemente 

otimizar os principais processos produtivos geradores de 

efluentes. A área irrigada é usada em projeto de educação 

ambiental para crianças da comunidade, como parte do 

projeto de uma ONG local (Projeto Pingo DÁgua, 

Copati).Edição 2006 

 

Duke Energy International 

Case:  Projeto "Nascentes Protegidas, Águas Para o Futuro" 

Cidade: Chavantes 

Estado: SP 

Responsável: Simone Leite dos Santos 

Cargo: Analista de Meio Ambiente  
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Resumo: O Projeto "Nascentes Protegidas, Águas para o 

Futuro", tem como objeto ampliar a qualidade e quantidade 

da água, assegurando o uso múltiplo, preservação dos 

ecossistemas e manutenção da biodiversidade. A proposta 

deste Projeto é promover a preservação de nascentes, 

implantando ações como forma de melhorar a 

sustentabilidade de pequenas propriedades rurais e 

desenvolver um núcleo de pequenos produtores modelo em 

preservação de nascentes, visando uma conscientização 

das pessoas da região de contribuição dos reservatórios da 

empresa. 

O primeiro passo foi promover um treinamento específico 

para os profissionais e proprietários 

rurais interessados na implantação do projeto em sua 

propriedade, a fim de capacitá-los para o desenvolvimento 

das atividades em campo. Com a realização desse 

treinamento formou-se uma equipe que passaram a 

trabalhar em forma de mutirão. 

A recuperação da nascente é realizada a partir do método 

de Caixa de Proteção de nascentes "solo-cimento". Trata-se 

de uma estrutura de proteção de nascentes na forma de 

caixa, confeccionada na própria nascente, composta por 

pedras e de paredes construídas com a massa solo-

cimento. Essa massa, quando seca, é um material que 
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possui boa resistência à compressão, bom índice de 

impermeabilidade, baixo índice de retração 

volumétrica e boa durabilidade (Ver passo-a-passo no 

anexo 1). 

A partir de então, o Órgão de assistência rural passou a 

localizar e indicar à Empresa as nascentes a serem 

protegidas. Essa indicação leva em consideração, 

principalmente, o estágio atual ambiental da nascente, a 

quantidade de famílias abastecidas e o comprometimento 

dos proprietários. Com esse mapeamento a Empresa 

analisa e define as áreas potenciais a serem trabalhadas. 

Posteriormente, adquire os materiais necessários para 

recuperação física e ambiental das nascentes e o repassa 

para o Órgão de assistência rural 

que entra em contato com a equipe (técnicos e 

proprietários) e agenda as datas para recuperação de cada 

nascente cadastrada.  Edição 20113 

 

 

Empresa - Essencis MG Soluções Ambientais 
Case: Melhores Práticas Ecomembrana 
Cidade: Betim 
Estado: MG 
Responsável: Weslei Leandro Ferreira da Silva 
Cargo: Assitente de RH 
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Resumo: Avaliação da Ecomembrana como cobertura 

temporária de um aterro sanitário e registro dos 

conhecimentos obtidos em manual a fim de promover a 

melhoria contínua e gestão do conhecimento. 1. Redução 

de 87,5% dos custos referentes ao tratamento do material 

percolado, o que equivale a aproximadamente 

R$890.000,00. 2. Mitigação do impacto visual e diminuição 

da emissão de material particulado. 3. Área operacional 

mais organizada e limpa. 4. Diminuição de poeira na área 

operacional. 5. Redução expressiva das queixas devido à 

cobertura verde. 6. Ausência de aves nas áreas não 

operantes. 7. Odor de biogás saindo somente por áreas 

pontuais 8. Possibilidade de controle destas erosões. 9. 

Ausência destes animais no aterro uma vez que a 

ecomembrana dificulta a entrada dos mesmos na área. 10. 

Redução desta geração, uma vez que a mesma mitiga o 

nível de infiltração no aterro. 11.Possibilidade de 

tratamento destas águas através de canaletas 

confeccionadas com a própria ecomembrana. Edição 2014 

 

Indústria Química e Farmacêutica Schering–

Plough (Mantecorp)  

Case: Gestão Integrada de Recursos Hídricos  

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: José Marcos Martins   

Cargo: Engenheiro de Meio Ambiente  
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Resumo: Estabelecemos como um dos principais objetivos 

do Sistema de Gestão Ambiental, a redução do volume de 

água potável utilizada nos seus processos industriais, e a 

conseqüente redução do volume dos seus efluentes líquidos 

lançados nos corpos dágua receptores. A esse projeto foi 

designado o nome de Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos, constituído de três fontes alternativas ao 

abastecimento pela Concessionária, por intermédio da 

captação da água proveniente dos esgotos domésticos e 

industrial, oriundos de uma Estação de Tratamento de 

Efluentes, da captação da água das chuvas nos telhados 

dos prédios, coletada e conduzida a um lago reservatório, e 

do reuso da água de rejeito da osmose reversa que atende 

à demanda de água de processo para a Fábrica. Edição 

2005 

 

Itaipu Binacional 

Case: Cultivando Água Boa – na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraná III. 

Cidade: Foz do Iguaçu 

Estado: PR 

Responsável: Nelton Miguel Friedrich  

Cargo: Diretor de Coordenação da Itaipu Binacional 

Resumo: O Programa “Cultivando Água Boa”, têm na sua 

essência, a gestão das bacias hidrográficas de influência ao 
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reservatório de ITAIPU. O “Cultivando Água Boa”, 

fundamentado em documentos planetários: Agenda 21, 

Metas do Milênio, Pacto Global, Eco Rio 92, Protocolo de 

Kyoto, Tratado de Educação Ambiental para sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, Água para todos, 

água para vida (UNESCO), visa estabelecer critérios e 

condições para orientar as ações socioambientais 

relacionadas com a conservação dos recursos naturais, 

centradas na qualidade e quantidade das águas e na 

qualidade de vida das pessoas. Trata-se de um movimento 

de participação permanente, em que a EMPRESA oferece a 

sociedade, para mudar valores, modos de ser, pensar, 

produzir e consumir, com base na ética do cuidado dos 

recursos naturais e dos seres vivos em geral. Edição 2007 

 

Klabin  

Case: Ganhos ambientais conquistados com aplicação de 

alta tecnologia em tratamento de efluentes 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Rosana Viegas 

Cargo: Analista de Comunicação Sênior 

Resumo: Devido ao fato do Grupo possuir uma sólida 

política de sustentabilidade, todos os esforços foram 

focados em encontrar uma maneira de modernizar o 
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tratamento de efluentes, de forma que o aumento da 

produção não gerasse aumento das cargas dos efluentes 

tratados enviados para o Rio Tibagi. Focado neste objetivo, 

foi comprovado pelo case, que realizando investimentos em 

novas tecnologias para o tratamento de efluentes, é 

possível realizar aumentos de produção sem gerar 

aumentos de impactos ambientais. Alguns principais 

resultados foram observados: redução da carga específica 

de DBO5 no efluente tratado enviado para o Rio Tibagi em 

59,06 %; redução da carga específica de DQO no efluente 

tratado enviado para o Rio Tibagi em 36,9 %; redução de 

90% ou mais na emissão de sólidos no efluente tratado 

enviado para o Rio Tibagi. Edição 2009 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo  

Case: Operação Natureza (Programa Córrego Limpo)  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Anelise Brigano Luzio e Fábio Sanazaro 

Marin  

Cargo: Geógrafa e Advogado 

Resumo: Foi selecionado, como indicador de resultado, o 

nível de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) dos 

respectivos corpos d’água. Este indicador é comumente 
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utilizado para medir a poluição orgânica dos rios e 

córregos. Assim, até o momento, no aspecto ambiental, se 

identificou, nas localidades objeto das intervenções, 

significativa melhora das condições dos cursos d’água, com 

o retorno, inclusive, de parte da fauna aquática. 

Socialmente, importou em melhoria da qualidade de vida 

nas regiões atendidas, permitindo a adequada coleta e 

disposição de esgoto, bem como a redução do lixo próximo 

às residências. No ponto de vista econômico, resulta, em 

médio e longo prazo, na diminuição de despesas com saúde 

pública. Permite, também, a elevação da arrecadação da 

SABESP, por meio da geração de novas ligações de esgoto, 

permitindo a maior disposição de recursos para novos 

investimentos no sistema de saneamento ambiental. 

Finalmente, com o êxito das ações desenvolvidas até o 

momento, a SABESP, especificamente na Unidade de 

Negócio Oeste, está adotando junto a outros municípios a 

mesma forma de trabalho. Edição 2008 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo  

Case: Bairro Ecológico. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Eliana Ruffo 
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Cargo: Gerente de Divisão 

Resumo: durante as intervenções da Organização na 

operação e manutenção do sistema público de esgotamento 

sanitário são desenvolvidas ações de conscientização 

ambiental e de disponibilização de infraestrutura compatível 

para a preservação do meio ambiente. Um dos principais 

objetivos, além de promover a educação ambiental quanto 

a utilização adequada de recursos hídricos em seus diversos 

aspectos, é a reciclagem de óleo de fritura gerado no local 

e entorno, evitando-se que o material seja despejado na 

rede pública coletora de esgoto. Com isso, a meta é a 

promoção da sustentabilidade ao meio ambiente e a 

minimização dos possíveis problemas de entupimento de 

redes de esgoto na localidade de abrangência do Programa, 

bem como conscientizar o cidadão da necessidade de não 

poluir os cursos d’água. Edição 2012. 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo  

Case:  Cliente de Olho no Futuro 

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Débora Pierini Longo e Ana Paula Rodrigues 

Syrio  
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Cargo: Gerente de Divisão de Grandes Consumidores 

Oeste e Analista de Gestão de Programa. 

Resumo: Trata-se do “case” Cliente de Olho no futuro. O 

Programa surgiu por intermédio da prática da Organização 

na realização de encontros periódicos com a comunidade, 

visando o levantamento das necessidades comuns de 

saneamento, sendo essas demandas utilizadas na Análise 

de Cenário do Ciclo de Planejamento. Assim, juntamente 

com as necessidades e expectativas dos clientes, 

identificadas por meio de pesquisas de satisfação e pelo 

trabalho do representante comercial, a Organização obtêm 

informações sobre as necessidades dos clientes 

relacionadas a soluções ambientais ou acordos comerciais, 

além de identificar novas oportunidades de negócio, 

promover divulgação da marca dos serviços da organização 

e efetivar as vendas. Neste sentido, nos encontros 

periódicos com a comunidade, foi identificada oportunidade 

de melhoria na gestão das ações de Educação Ambiental 

em parceria com as partes interessadas (poder concedente, 

comunidade e clientes de grande consumo), focando as 

novas gerações, com os seguintes objetivos: 

• Esclarecer as populações das comunidades alvo sobre o 

uso da rede de esgoto. 

• Educação ambiental com a parceria de clientes da carteira 

de grandes consumidores. 
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• Trazer a vivência empresarial para a realidade das 

comunidades de seu entorno. 

• Auxiliar no resgate da cidadania das famílias que vivem 

nestas áreas em situação de exclusão social. 

Assim, a Organização criou o Programa Cliente de Olho no 

Futuro, buscando cumprir seu papel sócio ambiental, 

lembrando-se, assim, que não basta apenas executar obras 

de saneamento e falar em educação ambiental, é também 

necessária à formação de cidadãos críticos e conscientes de 

seu papel na transformação da sociedade, a fim de que 

aconteçam mudanças efetivas de atitudes, garantindo a 

compreensão dos assuntos tratados que respondam numa 

melhoria da qualidade de vida garantindo a compreensão 

dos assuntos tratados que respondam numa melhoria da 

qualidade de vida 

das pessoas e dos níveis de preservação ambiental. Edição 

2013 

 

Empresa - SABESP - Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo  
Case: Programa Se Liga na Rede - MO 
Cidade: São Paulo  
Estado: SP 
Responsável: Fabio Sanazaro Marin 
Cargo: Advogado 
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Resumo: Trata-se do “case” sobre a atuação do Programa 

Se Liga na Rede na Unidade de Gerenciamento Regional 

Butantã. O Programa proporciona intervenções gratuitas 

nos imóveis dos clientes de baixa renda, com o objetivo de 

viabilizar sua conexão às redes coletoras de esgotos, 

visando à universalização dos serviços de saneamento; 

despoluição dos corpos d’água; e melhoria do meio 

ambiente. Para participar do Programa, os clientes deverão 

apresentar rendimento familiar de até 3 salários mínimos e 

serem residentes em áreas de alta vulnerabilidade social, 

onde exista sistema público de encaminhamento do esgoto 

para tratamento. O objetivo do programa é incentivar as 

famílias de baixa renda a se utilizarem do sistema público 

de esgotamento, elevando a eficiência dos programas de 

saneamento executados pela Organização. Aliás, a ausência 

de ligação domiciliar de esgoto, em muitos casos, resulta 

no seu lançamento “in natura” nos corpos d’água. Vale 

lembrar, ainda, que o custo médio de obras dentro dos 

imóveis para conexão à rede coletora é de R$ 1.820,00, 

valor proibitivo para famílias de baixo poder aquisitivo. Em 

breve resumo, a Organização, identifica os imóveis com 

condições técnicas que permitam a conexão à rede coletora 

de esgoto dentro das áreas de alta vulnerabilidade, 

denominadas ligações factíveis ao Programa Se Liga na 

Rede. Na sequência, uma equipe formada por 10 agentes 

sociais, contratados na própria comunidade, treinados e 

uniformizados para a tarefa, visitam as famílias 

identificadas para explicar o que é o Programa e formalizar 

sua adesão por meio da assinatura de um termo. O serviço 

é então programado e executado por empresa contratada 

pela Unidade de Gerenciamento Regional Butantã (35 

funcionários entre Engenheiros, Encarregados, encanadores 
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e ajudantes gerais), que informa a equipe de adesão sobre 

a conclusão da obra para que o morador seja visitado 

novamente e verificada sua satisfação em relação aos 

serviços prestados. Essa etapa é finalizada com a 

assinatura do termo de recebimento dos serviços, atividade 

esta realizada pela própria equipe de adesão (que inicia e 

encerra o processo). Edição 2014 

 

Samarco Mineração 

Case: Taboa Lagoa – Um case de desenvolvimento 

comunitário sustentável. 

Cidade: Espirito Santo 

Estado: ES 

Responsável: Sandrelly 

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: Nos municípios de Anchieta/Guarapari, região sul 

do Espírito Santo, fica a Lagoa de Mãe-Bá, segunda maior 

lagoa de água-doce do Estado, separada do mar por uma 

estreita restinga repleta de belas falésias, e que assim foi 

batizada em homenagem à índia Bá, chefe da tribo Negros-

Galinhas, considerada mãe de todos. A empresa tem 

operações na região do entorno da Lagoa, onde estão 

quatro comunidades. 

O projeto Taboa Lagoa Em 2005, buscando abrir um canal 

de dialogo com as comunidades e com a intenção de atuar 

de forma responsável na gestão dos recursos hídricos, a 
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empresa criou, em conjunto com as comunidades, o 

programa Taboa Lagoa. 

A taboa (Typha dominguensis) é uma planta aquática que 

nasce em muitas lagoas Antes de 2005, a lagoa corria o 

risco. Era, portanto, preciso melhorar o manejo da Taboa, 

que custava cerca de R$ 300 mil por ano à empresa. E foi a 

partir da implementação do programa Taboa Lagoa – que 

tinha por objetivos revitalizar a Lagoa de Mãe-Bá, criar 

diálogo com as comunidades vizinhas e promover a gestão 

responsável dos recursos hídricos – que nasceram dois 

projetos de desenvolvimento sustentável: artesanato e 

piscicultura, além dos programas de capacitação, oficinas 

de geração de renda através de reciclagem e reutilização e, 

recuperação das nascentes juntamente com proprietários 

rurais do entorno dessa lagoa. 

O programa selecionou e capacitou agentes ambientais das 

comunidades, levando em conta a percepção local. Desta 

forma, foi criada a oportunidade do manejo da taboa para o 

artesanato, como resgate da cultura local e, 

adicionalmente, incremento de renda para quatro 

comunidades. Edição 2012 

 

Souza Cruz   

Case: Sistema de Tratamento Terceário 

Cidade: Uberlândia 
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Estado: MG 

Responsável: Walter Luiz Álvares ou Jorge A. Rodrigues  

Cargo: Gerente Engenharia Industrial  

Resumo: O Sistema de Tratamento Terciário tem como 

objetivo propiciar o reaproveitamento de 100% dos 

efluentes líquidos gerados na Souza Cruz, fábrica de 

cigarros de Uberlândia, visando à redução do consumo de 

água da concessionária, possibilitando disponibilizar mais 

água potável para a comunidade local, servindo de 

referência junto às empresas da região e em linha com 

nossa política de meio ambiente. Originalmente nossa 

Estação de Tratamento de Efluentes, já operava de acordo 

com os padrões legais propostos pelos órgãos 

governamentais, e consistia de sistema de tratamento 

químico / biológico (sistema anaeróbico, aeróbico) cuja 

performance já atingia 100 % dos parâmetros 

estabelecidos. O projeto foi implementado em 2001 e a 

operação do tratamento terciário, iniciada em Março de 

2002, funcionando plenamente desde sua inauguração. 

Para a estação foi implementado um sistema de 

centralização automática de informações possibilitando que 

todo o processo seja operado via sistema, com informações 

on-line e operadas a distância. Edição 2005 
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Valtra do Brasil 

Case: Reúso de Água 

Cidade: Mogi das Cruzes 

Estado: SP 

Responsável: Marcelo Matarazzo Araújo 

Cargo: Gerente de Segurança, Saúde e Meio  

Resumo: O estudo prévio de consumo, das características 

físico-químicas e do perfil de geração do efluente industrial 

foi fundamental para a elaboração de um projeto que ao 

mesmo tempo atendesse às necessidades de tratamento e 

permitisse o reuso da água. Principais resultados: Redução 

do consumo de água nos processos de pintura de 

componentes e pintura de chassi. Pintura de chassi- 

Redução do consumo específico (volume de água utilizada 

por unidade de produção): Consumo 2006=171 L/trator 

Consumo 2007=150 L/trator Consumo 2008=109 L/trator 

Pintura de componentes- Redução do consumo específico 

(volume de água utilizada por unidade de  

produção):Consumo 2007=307 L/peça pintada Consumo 

2008=217 L/peça pintada. Redução do volume de efluentes 

lançado: Tratamento de efluentes por batelada. Redução de 

uma média de 28,3 m³/mês de efluente lançado pela 

empresa. Edição 2009 
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RESÍDUOS 

51 Cases 

 

Práticas, técnicas, projetos, 

tecnologias, estratégias e ações para a 

minimização, destinação, tratamento, 

e/ ou reinserção de resíduos na cadeia 

produtiva 
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Abbott Laboratórios do Brasil  
Case: Compostagem de Resíduos 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: RJ 
Responsável: Sylvio Cesar Muniz Claro 
Cargo: Coordenador de EHS 

Temática Gerencial: Resíduos 

 

Resumo: O projeto consiste na criação de uma equipe 

multidisciplinar para elaboração e implementação de um 

Processo de Compostagem de Resíduos Orgânicos, 

originados em nossa fábrica (restos de alimentos e de 

jardinagem). Todo o projeto foi desenvolvido internamente 

por esta equipe. Foi elaborado um programa de educação 

para funcionários e comunidade. Este projeto está 

fundamentado em uma das estratégias ambientais de 

nossa fábrica (redução da pegada ecológica), na 

conscientização ambiental de todos os colaboradores e da 

comunidade próxima. Também foi baseado na aspiração de 

interrupção de envio de resíduos para aterros sanitários. 

Eliminar o envio de mais de 36 toneladas de resíduos 

orgânicos por ano para aterros sanitários; Minimizar a 

emissão de GEE (Gases do Efeito Estufa), pela redução de 

circulação de caminhões no percurso Empresa X Aterro 

Sanitário; Gerar adubo orgânico para utilização na 

empresa; Benefício socioambiental, com a realização de 

workshop com a comunidade. Edição 2015 

 

AGCO Do Brasil – Comércio e Indústria  

Case: Reciclar para o Social - Uma atitude que faz a 
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diferença  

Cidade: Canoas  

Estado: RS  

Responsável: Norbert Luckow Filho  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional 

Resumo: O destaque deste trabalho é a ação de 

responsabilidade social que faz com que a Central de 

Resíduos da AGCO do Brasil, na sua unidade de Canoas, 

seja operacionalizada por uma Cooperativa de catadores do 

próprio município, inserindo desta maneira no mercado de 

trabalho os membros desta comunidade. Principais 

Resultados: Benefício Ambiental: reciclagem de 

aproximadamente 21 ton/mês de resíduo papel/papelão e 

22 ton/mês de resíduo plástico; aumento da vida útil de 

aterros sanitários; preservação dos recursos naturais. 

Benefício Econômico: geração de uma renda aproximada de 

R$ 500,00 por mês para cada colaborador da cooperativa. 

Benefício Social: oportunidade de emprego para 

aproximadamente 30 pessoas de comunidades carentes, 

beneficiando famílias inteiras (mais de 100 pessoas). 

Edição 2008 

 

AGCO Do Brasil – Comércio e Indústria   

Case: Práticas Eficazes na Gestão dos Resíduos Sólidos 
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Cidade: Canoas 

Estado: RS 

Responsável: Marcelo Matarazzo 

Cargo: Gerente de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Resumo: O destaque deste trabalho é o esforço conjunto 

de diferentes áreas da empresa e a parceria com 

fornecedores, o que possibilitou que este trabalho se 

realizasse e fosse bem sucedido.  

Benefício Ambiental: redução de 14,57% na geração de 

resíduos de madeira, plástico e papel / papelão, quando 

compara-se um ano com outro, isto representa uma 

redução de 249 toneladas desses resíduos. Benefício 

Econômico: não foi contabilizado neste estudo de caso. 

Infelizmente como a maioria das embalagens foi 

desenvolvida pelos nossos Fornecedores não tivemos 

acesso detalhado aos custos destas modificações. Benefício 

Social: não foi contabilizado neste estudo de caso. Edição 

2009 

 

Alumar  - Consórcio de Alumínio do Maranhão 

Case: Estratégica de Minimização de Resíduos Sólidos 

ALUMAR  

Cidade: São Luís 

Estado: MA 
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Responsável: Domingos Campos Neto  

Cargo: Superintendente do Meio Ambiente 

Resumo: Desde a implementação do processo de 

Minimização de Resíduos, em 1999, a taxa de reciclagem 

aumentou de 65 % (1999) para 106 % (2003). Este valor, 

acima de 100%, representa a eliminação de antigas áreas 

de estocagem de resíduos com o processo de reciclagem. 

Para conseguir o resultado alcançado, a integração do ABS 

(Sistema de Gerenciamento da ALCOA) com o EHS 

(Departamento de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho 

da Alumar) foi essencial. Uma equipe multidisciplinar foi 

formada, incluindo o pessoal de EHS, áreas operacionais e 

de processo para gerenciar os resíduos de maneira 

sistemática. Como resultado, todos os resíduos industriais 

estão sendo reciclados ou co-processados de maneira 

ambientalmente correta, evitando a construção de novas 

áreas de disposição de resíduos, reduzindo passivo e 

conseqüentemente responsabilidades futuras. Além disso, a 

geração dos resíduos foi reduzida aproximadamente 16% 

de 2001 (42.738tons) a 2003 (35.861 tons). Edição 2004 

Alumar - Consórcio de Alumínio do Maranhão 

Case: Alteamento de depósitos de resíduo 

Cidade: São Luís 

Estado: MA 
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Responsável: Márcia Rosana S. Seba Salomão 

Cargo: Eng. Civil CS 

Resumo: A metodologia consiste em depositar o resíduo 

úmido em diques de pequena altura (45 cm) e não 

erodíveis, construídos na superfície de uma Área de 

Resíduo de Bauxita (ARB) existente, área esta cuja 

capacidade original de estocagem de resíduo já se encontra 

esgotada, permitindo deságue do excesso de água para a 

área de resíduo de bauxita vizinha. A construção dos diques 

é feita com resíduo plástico e também utilizando o próprio 

resíduo de bauxita como material de construção. A Área de 

Resíduo de Bauxita 2 (ARB2) começou a receber a 

implantação do Upstream em 2000. O primeiro dique (mais 

alto e robusto por ser o dique de partida),foi construído 

com tijolos refratários oriundos da Redução da Empresa, 

um dos resíduos da fábrica aproveitados no projeto. Os 

diques sucessivos foram construídos utilizando-se tubos de 

geotêxtil (1,5 m de comprimento por 25 cm de diâmetro) 

preenchidos com resíduo plástico prensado (copos, 

garrafas, sacos) também oriundos da Empresa. A ARB2 

permaneceu em operação pelo método Upstream Stacking 

de 2000 a 2004 e recebeu 1.500.000 m³ adicionais de 

resíduo, aumentando sua vida útil em aproximadamente 

40%. A Área de Resíduo de Bauxita 3 (ARB3) encontra-se 

em operação recebendo resíduo por Upstream Stacking 



 
 

BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

RESUMOS DE CASES BENCHMARKING ORGANIZADOS EM TEMÁTICAS GERENCIAIS 

 

 

7 
 

desde 2007 devendo permanecer assim até o final de 2009, 

o que aumentará sua vida útil também em 

aproximadamente 40%. Edição 2009 

 

Alumar - Consórcio de Alumínio do Maranhão 

Case: Redução da Pegada Ecológica por meio da 

Substituição de Argila por Cinza Leve. 

Cidade: São Luís 

Estado: Maranhão 

Responsável: Marcelo Montini 

Cargo: Químico de Aplicações 

Resumo: Em 2010, foi iniciada na A. a operação de uma 

nova tecnologia de caldeira (leito fluidizado) baseada na 

queima de carvão mineral, tendo como consequência a 

geração de um sub produto, nomeado como cinza leve. 

Tendo em vista a meta global de sustentabilidade da 

Companhia, que é reutilizar 75% dos resíduos sólidos 

gerados até 2020 e 100% até 2030, iniciou-se um processo 

para desenvolvimento de aplicações para esse material. 

A atuação da equipe envolvida fundamentou-se nos 

príncipios de “Inovação em Rede”, isto é, um modelo de 

interconexões e engajamento de partes interessadas 

internas (áreas da empresa no Brasil e no exterior) e 

externas, tais como associações, universidades, outras 

empresas e orgãos ambientais. Edição 2012 
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AmBev - Companhia de Bebidas das Américas  

Case: Gestão de Recursos Hídricos e Reciclagem de 

Resíduos 

Cidade: São José dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: Beatriz Botelho de Oliveira  

Cargo: Coordenadora Corporativa de Meio Ambiente 

Resumo: Desenvolvido por um grupo multidisciplinar e 

implantado nas fábricas à partir de 1997, o sistema de 

gestão ambiental adota práticas que minimizem os 

impactos, reduza geração de resíduos e consumo de 

insumos. Por meio de indicadores de ecoeficiência 

rigorosamente monitorados para atingir as metas 

estabelecidas de melhoria contínua, os resultados de 

controle ambiental são auditados através de "rotas 

ambientais". Na Gestão de Recursos Hídricos da unidade de 

Jaguariúna em 2002, houve uma redução de 20 % no 

índice de consumo de água, e uma economia anual de 

686.000.000 litros de água, suficiente para abastecer 

durante 1 ano uma população de cerca de 8.000 pessoas. A 

Reciclagem de Resíduos (unidade F Minas) apresenta um 

aproveitamento de 98% de seus resíduos sólidos 

gerados. Edição 2003 
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AmBev - Companhia Brasileira de Bebidas  

Case: Projeto Programa Reciclagem Solidária 

Cidade: São José dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: Renata Sbardelini  

Cargo: Gerente de Marketing Industrial 

Resumo: O Programa Reciclagem Solidária – Cooperativas, 

lançado em 2002, é uma ação da ONG Ecomarapendi por 

meio do projeto Recicloteca, patrocinado pela AmBev, que 

tem como principais objetivos a valorização social dos 

trabalhadores da reciclagem organizados em cooperativas e 

a minimização dos impactos ambientais da disposição final 

de resíduos sólidos. Os objetivos são: Promover a 

valorização social e incentivar o aumento na rentabilidade 

das populações de baixa renda envolvidas na coleta e na 

comercialização de materiais recicláveis; contribuir para o 

resgate da cidadania e para a melhoria da qualidade de 

vida dos membros das cooperativas e comunidades 

adjacentes; minimizar os impactos ambientais na 

disposição final de resíduos sólidos, uma vez que a coleta 

organizada de recicláveis diminui a quantidade de materiais 

inadequadamente descartados em encostas, margens de 

rios e terrenos baldios; reduzir o volume de lixo coletado a 

ser encaminhado pela municipalidade para destinação final. 

Edição 2004 
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ArcelorMittal Brasil  

Case: Programa de Sustentabilidade  

Cidade: Belo Horizonte  

Estado: MG 

Responsável: Rodrigo Lana de Almeida  

Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Resumo: A metodologia do projeto consiste em total apoio 

técnico e financeiro ao produtor florestal. Sem isso não 

seria possível o projeto obter sucesso do Programa de 

Sustentabilidade.Vantagens para as comunidades vizinhas: 

Geração de empregos, negócios e distribuição de renda; 

Fonte alternativa de renda para pequenos e médios 

produtores rurais; Aumento na arrecadação de impostos 

para os municípios de abrangência; Envolvimento das 

comunidades nos negócios da empresa.Proteção ao Meio 

Ambiente: Uso econômico responsável e auto-sustentável 

da madeira plantada, reduzindo a pressão sobre as matas 

nativas e reservas legais; Recomposição de matas ciliares e 

proteção de nascentes; Obediência aos padrões ambientais 

e ao Código Florestal Nacional (averbação da Reserva Legal 

- RL e preservação da Área de Preservação Permanente - 

APP); Uso de tecnologias avançadas para aperfeiçoar os 

plantios e a preservação do meio ambiente; Seqüestro e 

fixação de CO2 pelas florestas, reduzindo os impactos no 

clima do planeta. Bons negócios para o produtor florestal: 
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Fonte complementar de renda assegurada; Aproveitamento 

de terras ociosas e ou degradadas; Geração de renda com 

outros produtos além da madeira (mel, óleo, sementes 

etc). Edição 2010 

 

ArcelorMittal Tubarão  

Case: Programa Novos Caminhos 

Cidade:  Serra  

Estado: ES 

Responsável: Guilherme Correa Abreu  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo: Em primeiro lugar a visão pro ativa e de melhoria 

contínua que a empresa adota quanto as questões 

ambientais. Destacando: implantação da Central de 

Armazenamento de Resíduos e Co-produtos (CASP) para 

disposição temporária, visando seu reaproveitamento 

futuro; o início da caracterização ambiental quebrando 

paradigmas e eliminando o conceito “equivocado” do uso de 

escórias, pós e lamas pelos órgãos ambientais, que 

enxergavam os seus usos como descarte de lixo industrial; 

o investimento e desenvolvimento de novas tecnologias; a 

diminuição de grandes estoques de lamas, pós e escórias; e 

a criação de valor para os co-produtos nas diversas 

aplicações. 

Desenvolvimento de manual técnico e cartilha de aplicação, 
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treinamento de equipes das prefeituras, para manuseio, 

estocagem e aplicação correta do co-produto. 

Inspeções e Monitoramento das aplicações pelas 

prefeituras. Edição 2010 

 

Avon Industrial  
Case: Out of the Box 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Adriana Fu 
Cargo: Coordenadora de Projetos 

Temática Gerencial: Resíduos 

Resumo: Revisar, simplificar e integrar a cadeia de 

suprimentos, otimizando recursos financeiros e ambientais 

mantendo o serviço de qualidade para nossas 

revendedoras, através de redesenho de embalagem, 

implantação de materiais reutilizáveis, otimização de 

transportes, adensamento de armazém e soluções “fora da 

caixa”. A empresa é reconhecida no mercado pela sua 

velocidade de inovação no setor de atuação. A 

impossibilidade de lançamento de um produto devido aos 

altos custos logísticos deu início à primeira iniciativa de 

melhoria dos processos de Supply Chain de forma integrada 

e otimizada. Essa ação, por sua vez, mostrou a grande 

oportunidade que a empresa tem em reduzir o impacto 

ambiental gerado pelas suas atividades, simplificar seus 

processos e minimizar os custos de operação, somando 

mais uma ação no seu escopo de responsabilidade 

socioambiental em associação com a rentabilidade do 

negócio. Redução da conta frete, redução da compra de 

papelão, redução da conta com armazenagem, redução do 
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resíduos de papelão, redução do resíduo de madeira, 

redução de emissão de CO2, simplificação da cadeia de 

suprimentos, conforme detalhamento no item 6-Resultados. 

Edição 2015 

 

Banco Bradesco  

Case: Processo Sustentável de Gestão e Destinação de 

Resíduos Tecnológicos  

Cidade:  São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Lincoln Cesário Fernandes 

Cargo: Gerente de Responsabilidade Socioambiental 

Resumo: Em relação ao nosso posicionamento estratégico 

para a sustentabilidade, direcionamos nossas ações em três 

grandes pilares: 

- Finanças sustentáveis, com iniciativas como inclusão 

bancária, utilização de critérios socioambientais nas 

análises de concessão de crédito e oferta de uma 

diversificada gama de produtos socioambientais. 

- Gestão responsável, com ações pautadas por uma Política 

de Responsabilidade Socioambiental, pela valorização e 

desenvolvimento dos funcionários e pelo compromisso com 

o Pacto Global, os Objetivos do Milênio e os Princípios do 

Equador. 
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- Investimentos socioambientais, com o objetivo de apoiar 

o desenvolvimento humano no que tange a educação, meio 

ambiente, cultura e esporte e também apoiar o movimento 

da sociedade a favor da sustentabilidade, conservação, 

preservação e recuperação do meio ambiente. 

Desde o início efetivo do projeto, em 2008, foram 

recolhidas cerca de 400 toneladas de resíduos 

tecnológicos.Em outubro de 2009, tivemos o primeiro lote 

de cofres recolhidos, de aproximadamente 4,5 toneladas.  

Esses resultados demonstram o acerto da iniciativa e 

também indica que esse conceito está difundindo-se 

rapidamente nas unidades e áreas da Organização. Edição 

2010 

 

Banco Nossa Caixa   

Case: Nossa Responsabilidade Socioambiental Solidária  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Nelson Ramos dos Santos 

Cargo: Coordenador de Meio Ambiente, Segurança e Saúde 

Ocupacional 

Resumo: A empresa, através de uma parceria com a 

Lexmark e a APAE/SP, destinou 9.379 cartuchos de 

impressões usados em suas unidades para destruição 

ecologicamente correta, cujos subprodutos foram utilizados 
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na fabricação de novos produtos. Em decorrência disto, a 

Lexmark reembolsou a empresa em R$ 77.281,00, cujos 

recursos foram totalmente doados à APAE/SP, cuja 

entidade os aplicou no programa de atendimento 

ambulatorial a pessoas com necessidades especiais 

(síndrome de down). Além disto, a empresa está doando 

mais 16.248 cartuchos diretamente à A PAE/SP de outros 

fabricantes oriundos de suas unidades e mais de 300 

cartuchos doados pelos seus funcionários, cujos produtos 

deverão ser vendidos pela APAE/SP para um comprador 

devidamente identificado. Com os recursos arrecadados, a 

APAE/SP imprimirá 115 mil cartilhas sobre como se 

relacionar com o portador da síndrome de down 

(principalmente crianças), para serem distribuídas junto à 

população. Através dessa atitude, a empresa espera servir 

como exemplo para que outras empresas e, principalmente, 

outras instituições financeiras, possam se espelhar no seu 

exemplo e adotar tal atitude, posto que, é perfeitamente 

possível agir em prol do meio ambiente e privilegiar o 

social, sem perder a sua vocação econômica. Edição 2006 

 

Botica Comercial Farmacêutica  

Case: Bioconsciencia  

Cidade: São José dos Pinhais  

Estado: PR  
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Responsável: Maíra Gonçalves da Luz Pereira  

Cargo: Técnica em Meio Ambiente 

Resumo: No ano de 2006, quando foi implantado o projeto 

piloto nas lojas de Curitiba e dentro da indústria, o 

programa recolheu 1,6% das embalagens pós-consumo dos 

produtos vendidos na região. No ano seguinte, como 

resultado do esforço de marketing realizado, este número 

aumentou para 2,8%. O critério de sucesso para 2008, já 

com operação do projeto em quatro cidades (Curitiba, Belo 

Horizonte, Campinas e Recife), é de 4%. 

Um aprendizado fundamental: 1. Estabelecimento do fluxo 

reverso 2. Definição das responsabilidades compartilhada 3. 

Desenvolvimento de parceiro local. Este projeto gera como 

principal produto um modelo replicável a outros negócios 

independente do seu segmento e porte. Edição 2008 

 

Bauducco  

Case: Projeto Aterro Zero 
Cidade: Guarulhos 
Estado: SP 
Responsável: Marília Gabriela Ferreira Santos 
Cargo: Analista Ambiental Pleno 

Temática Gerencial: Resíduos 

Resumo: A empresa tem forte compromisso com a 

preservação ambiental. Entre suas diversas ações de 

proteção dos recursos naturais e de minimização dos 

impactos ambientais se encontra o projeto Aterro Zero. 
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Cientes dos impactos dos aterros que é a geração de gás 

metano (impactante e altamente inflamável) e de chorume 

(que se não for captado corretamente pode infiltrar nos 

lençóis freáticos, contaminando a agua e afetando a 

agricultura da região) é que desenvolvemos o projeto 

aterro zero que além de atender a Lei 12.305, melhorou os 

indicadores sócio-ambiental-econômico, aumentando a 

competitividade da empresa. O Programa Aterro Zero inclui 

a compostagem dos resíduos orgânicos, uma prática que 

não permite a formação de gás metano (CH4), e que gera 

um composto orgânico rico em nutrientes que melhora a 

qualidade do solo onde é aplicado, beneficia agricultores, 

protege a população, preserva o meio ambiente, não utiliza 

espaço nos aterros, e ainda reduz os custos da empresa na 

destinação final de seus resíduos. Edição 2015 

Empresa - Cargill Agrícola  
Case: Ação Renove o Meio Ambiente 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Fernando Janizello 
Cargo: Analista de Sustentabilidade 

 

Resumo: Diante dos impactos ambientais negativos 

oriundos do descarte incorreto do óleo residual, foi criado o 

Programa Ação Renove o Meio Ambiente, que em essência, 

consiste em um programa de logística reversa, por meio do 

qual implanta pontos de coleta de óleo vegetal usado em 

locais de fácil acesso ao consumidor e estabelece parcerias 

para a coleta e reciclagem do óleo coletado, cujo destino 

final é a fabricação do biodiesel, um combustível de fonte 

limpa e renovável, estimulando em todas as etapas, a 
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conscientização e educação ambiental. Hoje, presente em 5 

estados brasileitos, o objetivo do Programa é estar 

presente em todas as regiões do país, levanto cada vez 

mais próximo do consumidor uma alternativa sustentável 

para descarte de óleo vegetal residual. Para estabelecer as 

parcerias necessárias para o funcionamento do Programa, a 

empresa realiza apresentações, oferecendo o Programa à 

redes varejistas e atacadistas, shopping centers, padarias, 

restaurantes, órgãos públicos, entre outros, formalizando 

com um termo de parceria com os que concordam em 

participar. Paralelamente a corporação busca parceiros que 

possam realizar a coleta e processamento deste resíduo. 

Essas empresas são homologadas juridicamente, tendo 

seus documentos e licenças analisadas e são submetidas à 

visita técnica de equipe especializada, após aprovações, é 

firmada minuta de parceria, assegurando a participação da 

mesma no Programa. Tais empresas são treinadas para 

atuar no escopo do Programa Ação Renove o Meio 

Ambiente, bem como para operacionalização do sistema de 

gestão on line, ferramenta fundamental para operação do 

Programa. No termo de parceria assinado entre as partes, 

fica formalizado entre as partes, fica formalizado as 

responsabilidades de cada um no Programa, inclusive as 

ações de conscientização e educação ambiental, 

responsabilidade de todos os envolvidos. Todo óleo 

coletado pelo Programa é destinado à produção de 

biodiesel, combustível limpo e de fonte renovável. Edição 

2014 

 

Empresa - Casa da Moeda do Brasil 
Case: Gestão Total de Residuos 
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Cidade: Santa Cruz 
Estado: Rio de Janeiro 
Responsável: Hamilton da Cunha Carnaval 
Cargo: Gerente Executivo 

 

Resumo: A empresa, até 2009, dispunha de diversos 

contratos diferenciados para destinação final de seus 

resíduos, os quais eram separados por tecnologias, a saber: 

disposição em aterros sanitários e industriais classes I e II, 

incineração e recuperação/reciclagem. Além disso, contava 

com uma equipe interna; com capacitação insuficiente e 

sem dedicação exclusiva para execução das etapas de 

coleta, transporte interno, pesagem e armazenagem 

temporária dos resíduos.  

Diante deste cenário, vislumbrou-se a necessidade de 

implantar o Gerenciamento Total de Resíduos na empresa, 

como proposta de otimização, tanto dos processos 

licitatórios quanto do planejamento desde a geração dos 

resíduos até sua destinação ambientalmente correta, em 

consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico 

da empresa e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

A contratação dos serviços de gerenciamento total de 

resíduos, aliada à aquisição de software para Sistema de 

Gestão Ambiental e construção da central de Resíduos teve 

como objetivos a implantação de um conjunto de técnicas e 

procedimentos, visando evitar ou reduzir a geração de 

resíduos na fonte, maximizar o reaproveitamento e 

reciclagem dos resíduos, oferecendo diversos tipos de 

destinação ambientalmente adequadas como reciclagem, 

co-processamento, compostagem, incineração, aterros e 

outros. Edição 2014 
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Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São 

Paulo - CEAGESP   

Case: Sistema de Reciclagem Integrada na CEAGESP  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Luciano Rodrigues Legaspe  

Cargo: Chefe da SESAR 

Resumo: A CEAGESP, maior central de abastecimento da 

América Latina (3ª do mundo) com um volume diário de 

comercialização de 10.000 toneladas, implantou o Sistema 

de Reciclagem Integrada na busca de uma destinação 

adequada, sob o ponto de vista ambiental, econômico e 

social, para os seus descartes em torno de 100 

toneladas/dia. A fração orgânica (frutas, legumes, 

verduras, peixes, palha), que representa 80% dos nossos 

descartes, foi o ponto central dos estudos, uma vez que já 

existe mercado para os resíduos sólidos secos (plásticos, 

papéis, metais, vidros). Criamos, então, um modelo de 

gestão de resíduos na lógica dos 3R's (Reduzir, 

Reaproveitar e Reciclar) que nos permitisse trabalhar em 

parceria com outras empresas e com a sociedade civil, 

utilizando o lixo como fonte de matéria-prima no processo 

de reciclagem em pequena e larga escala. Edição 2005 
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Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo (CEAGESP)  

Case: Reduzindo o desperdício 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Renata Martins Correa 

Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade 

Resumo: A Empresa tem como principal objetivo receber, 

selecionar e distribuir diariamente excedentes da 

comercialização atacadista, em geral oriundos de 

produtores e comerciantes locais, que, por razões variadas, 

estão fora do padrão para a comercialização, mas 

adequados ao consumo humano. Tem como visão ser 

referência em Bancos de Alimentos e distribuir o maior 

número de doações para as entidades do estado de SP. 

Constituem-se beneficiários do A Empresa, as entidades 

públicas/privadas e associações que operem atendendo 

gratuitamente em todas as circunstâncias, com alimentos 

ou refeição a pessoas em situação de insegurança 

alimentar. Atualmente o BCA atende aproximadamente 150 

entidades cadastradas e ativas. A arrecadação das doações 

acontece por meio da coleta de frutas, legumes e verduras 

junto aos permissionários que diariamente dispõem de 
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alimentos excedentes de safras e da comercialização diária, 

de apreensões, etc. Edição 2016. 

DaimlerChrysler do Brasil   

Case: Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Cidade: São Bernardo do Campo 

Estado: SP 

Responsável: Roni Silva Rosa  

Cargo: Gestor Ambiental 

Resumo: O modelo de gestão de resíduos da empresa é 

uma experiência de gestão ambiental que inclui atividades 

exercidas de forma economicamente viável e socialmente 

claras e segue os moldes recomendados pela ISO 14001. 

Embora os cuidados com o meio ambiente vem sendo 

praticados desde 1999, a implantação deste modelo de 

gestão foi iniciada em 2000. Em 2001 recebemos o 

certificado ISO 14.001:1995 e a partir de então foi dado o 

impulso para a integração com o Sistema de Gestão 

Ambiental. A padronização de processos e o planejamento 

das ações permitiram resultados economicamente positivos 

e adequação à legislação. A utilização de aterros sanitários 

e industriais licenciados, para destinação dos resíduos não 

reciclados ou não reaproveitados é exigência do modelo. O 

resíduo orgânico proveniente dos restaurantes e resíduos 

de serviços de saúde provenientes dos ambulatórios 
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médicos são armazenados em câmaras frigoríficas até seu 

transporte ao destino final. DCBR–SBC conta com duas 

Centrais de Resíduos, uma área de 1.400 m² para triagem, 

onde é feita a separação /seleção e armazenamento 

temporário dos materiais recicláveis e outra com 

aproximadamente 900 m² para armazenamento dos 

resíduos classificados como perigosos. Edição 2006 

 

Dana Industrias  
Case: A reciclagem de borracha na Dana 
Cidade: Gravataí 
Estado: RS 
Responsável: Estela Kurth 
Cargo: Consultor Externo 

Temática Gerencial: Resíduos 

Resumo: Segundo dados da ABTB, o País já recicla mais 
de 90% dos pneus produzidos. A existência da Resolução 
Conama 258/99 para pneus ajudou a criar essa estrutura 
para reutilização que faz com que este tipo de resíduo seja 
mais barato do que outros resíduos de borracha 

vulcanizada. A homogeneidade do pneu também é um 
facilitador. Enquanto o pneu tem de três a quatro 
componentes, o tipo de borracha utilizada pela empresa 
tem de 10 a 15 tipos de elastômeros. Por isso, além de não 
haver obrigatoriedade em lei, a maioria das empresas 
recicladoras prefere trabalhar com pneus. A Norma ABNT 
NBR 10.004 de 09/1987 exige o tratamento com propósito 
de reutilização ou pelo menos sua inertização, isto é, envio 
para aterros industriais, mas artefatos de borracha 
vulcanizada, após sua vida útil, demoram de 400 a 800 

anos para se decomporem no meio ambiente. Até 2004, a 
empresa enviava a aterros mais de 300 T/ano de resíduos 
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de borracha resultantes das atividades industriais. Uma 
ação que se opunha ao compromisso com a meta de 
aumentar os índices de reciclagem em toda corporação, de 
72% para 89% até 2018. Na unidade que desenvolveu a 
iniciativa, a meta é ainda mais ousada: 100% para 
borracha e 95% para os demais recicláveis, incluindo papel 

e plástico. Além da questão ambiental, contribuíram fatores 
econômicos. Em 2004, o custo com o aterro era de R$ 
73.600,00 para depositar 381 T de borracha. Em todos os 
aspectos, era um passivo inaceitável. O primeiro passo foi 
dado para o reúso, com a transformação de sobras em pó e 
reutilização na fabricação de novas peças, mantendo as 
propriedades, sem afetar a qualidade dos produtos. Edição 
2015 
 

Empresa - Danone 
Case: Projeto Novo Ciclo 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Veridyana de Oliveira Cesar 
Cargo: Coordenadora de Sustentabilidade 

 

Resumo: O Projeto visa fortalecer o trabalho dos catadores 

de materiais recicláveis da região do Sul de MG. É resultado 

de uma importante parceria com a ONG INSEA e com o 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(MNCR). Frente às exigências da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), a empresa optou por atuar por 

meio de um modelo social que está potencializando o 

espírito empreendedor dos catadores das 27 cooperativas 

situadas em 23 municípios no sul de Minas Gerais. O 

projeto se iniciou em 2012 com três pilares principais: 

*Criação de uma Rede de Cooperativas: O modelo de 

organização em rede visa proporcionar um maior volume 
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na venda, e, como consequência, agregar valor ao material 

e facilitar o acesso à indústria, resultando em um aumento 

da renda dos catadores. A Rede também possibilita que os 

catadores troquem entre si boas práticas, informações 

sobre mercado, além de se estimularemmotivarem pela 

experiência de outras cooperativas. *Implementação da 

coleta seletiva: O engajamento dos governos municipais na 

implementação de Programas de Coleta Seletiva nas 

cidades é fundamental para garantir que chegue volume e 

material de boa qualidade às cooperativas. Este pilar 

também envolve a mobilização social, visando o 

engajamento da comunidade na separação correta do 

material reciclável. *Fortalecimento das cooperativas: O 

Projeto também se propõe a dar suporte às cooperativas, 

por meio de treinamentos e assistência técnica local, 

visando melhorar as condições de trabalho, além da 

eficiência e da melhoria dos processos administrativos e 

operacionais. Também é parte do projeto desenvolver o 

espírito empreendedor do catador, trabalhando sua 

autoestima e profissionalizando cada vez mais o seu 

trabalho. Edição 2014 

 

Diageo Brasil 

Case: Todo mundo reciclando vidro 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Fernanda Bardi Quio 

Cargo: Gerente Juridico 
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Resumo: O Programa conseguiu alcançar benefícios nos 3 

pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental (342mil 

quilos de vidro coletados e reciclados nos seis primeiros 

meses) e social (inclusão e capacitação de catadores 

cooperados).Um aprendizado fundamental. 

As parcerias são fundamentais para o sucesso do 

programa. Com elas conseguimos garantir o ciclo infinito do 

vidro: parcerias com donos de casas noturnas para 

separação das garrafas; parceria com cooperativa para 

coleta; parceria com fabricante para compra do vidro. Além 

das parcerias, o desenvolvimento da Cooperativa é 

fundamental para a reprodução do case. Não basta apenas 

a capacitação, é necessário um processo transformacional 

da forma como gerir a cooperativa, de forma que ela seja 

operacionalizada como uma empresa e os catadores como 

empreendedores. Edição 2011 

 

Duratex  

Case: ARM – Área de Recuperação de Materiais 

Cidade: Jundiaí 

Estado: SP 

Responsável: João Carlos Redondo  

Cargo: Gerente 

Resumo: O projeto visou aliar o tratamento de alta 

eficiência dos efluentes industriais gerados na fábrica com a 
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possibilidade de reaproveitamento da água tratada e de 

parte do material sólido extraído desse efluente. Com isso, 

permitiu a completa integração da Estação de Tratamento 

de Efluentes ao processo produtivo, fechando o ciclo Uso da 

água – Geração de Efluentes – Tratamento – Reuso. 

O início de operação da Estação de Tratamento de Efluentes 

deu-se em outubro de 2002. Além da garantia da qualidade 

do efluente tratado, o que também motivou a elaboração e 

implantação do projeto foi a possibilidade de 

reaproveitamento da água tratada para o maior uso desse 

bem dentro da indústria cerâmica: a lavagem de pisos e 

equipamentos. Como ganho secundário, houve a 

possibilidade de reaproveitamento de parte do lodo gerado 

na Estação como matéria-prima para a própria fábrica, 

fechando, assim, o ciclo. Esse é o grande ganho do projeto: 

permitir que a Estação de Tratamento de Efluentes, ou 

melhor, a Área de Recuperação de Materiais não fosse mais 

um processo à parte, mas estivesse inserido na cadeia 

produtiva da fábrica. Edição 2007 

 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Case: Confecção de Caixas de Correspondência com 

Material Reciclado 

Cidade: Bauru 

Estado: SP 
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Responsável: Magda Cruciol 

Cargo: Supervisora de Ações de Cidadania 

Resumo: Os carteiros da Agência de Conchas (AC 

Conchas) tinham dificuldades para distribuir 

domiciliarmente estas correspondências e 

consequentemente, realizar suas tarefas alegando que a 

ausência de caixas receptoras nas residências comprometia 

a integridade das cartas e a segurança do próprio carteiro 

que se submetia ao risco de ataques caninos. Segundo os 

moradores, a aquisição destas caixas representaria uma 

grande aumento em suas despesas, haja vista que o alto 

custo da caixa receptora oneraria seus respectivos 

orçamentos familiares. Mediante a comprometedora 

situação, os funcionários elaboraram uma ação sócio-

ambiental e educacional que mostrasse à população a 

possibilidade de se construir uma caixa receptora através 

da reutilização de materiais recicláveis. Edição 2007 

 

Empresa - Furnas Centrais Elétricas  
Case: Pavimentação Sustentável 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: RJ 
Responsável: Ricardo Sforza 
Cargo: Jornalista 
 

Resumo: O óleo vegetal residual de fritura é uma 

substância insolúvel em água e causa prejuízos se 
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despejado diretamente no solo ou na rede de esgoto. 

Sendo mais leve que a água, o óleo cria uma barreira na 

superfície que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da 

água. Também causa entupimento na rede de esgoto e 

mau funcionamento das estações de tratamento. Em 

função de seu compromisso com a responsabilidade 

socioambiental, a Empresa verificou que pequenas ações 

poderiam trazer bons resultados não só para a conservação 

do meio ambiente, como também para a educação 

ambiental e para mudanças de atitude de seus 

funcionários. Assim, a Empresa determinou que a empresa 

contratada para a prestação do serviço de elaboração e 

fornecimento de refeições no restaurante situado em sua 

sede implementasse rotina de recolhimento do óleo residual 

culinário para transferência para o PROVE, o Programa de 

Reaproveitamento de Óleo Vegetal do Estado do Rio de 

Janeiro. Além disso, a Empresa implantou pontos de coleta 

para que seus funcionários pudessem trazer o óleo culinário 

usado de suas casas. O óleo é adequadamente armazenado 

na sede da Empresa até o envio para as cooperativas de 

catadores ligados ao PROVE. Edição 2014 

 

Empresa - GERDAU 
Case: Gerdau – Reciclagem Inclusiva 
Cidade: Porto Alegre 
Estado: RS 
Responsável: Liza Zotz Jaworski 
Cargo: Gerente 

 

Resumo: A Empresa vem realizando este projeto em 

parceria com o setor público e ONGs desde 2007, 
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contribuindo para a formalização do setor de recicladores 

de sucata com ações de significativos benefícios 

ambientais, sociais e econômicos para a sociedade e 

integração à cadeia do aço. As principais fases do projeto 

são: 1. Capacitação com abrangência técnica e de gestão. 

As Organizações Não Governamentais e instituições de 

aprendizagem são responsáveis pela multiplicação dos 

conhecimentos nas áreas de gestão ambiental, planos de 

negócio, gestão de indicadores e formalização das 

organizações e executam as consultorias. 2. Fortalecimento 

das redes intermediárias da cadeia de reciclagem e criação 

de uma rede nacional de cooperação: Realização de 

atividades de comunicação e de team building para alinhar 

as ONGs que executaram as capacitações e consultorias. A 

rede nacional auxilia na troca de conhecimentos e 

experiências e apoia as cooperativas de reciclagem na 

busca por uma posição na mesa de debates de políticas 

públicas. 3. Sistema de monitoramento para a cadeia de 

valor: criação de um sistema de indicadores de 

desempenho para acompanhar e avaliar quantitativamente 

os resultados de cada cooperativa e os impactos dos 

programas por meio de rotina. Todas as entidades 

implementaram um sistema de gestão à vista para 

fomentar a transparência das organizações. 4. Contribuição 

para as políticas públicas em nível local e nacional: 

envolvimento com o poder público (municipal e estadual) 

no projeto, parceria com organizações que representam as 

cooperativas como o Movimento Nacional de Catadores de 

Materiais Recicláveis e o Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem. As alianças objetivam a busca das melhores 

práticas e o envolvimento das Cooperativas nos debates 

públicos para formação do Plano Nacional de Resíduos 
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Sólidos, a ser implementado em 2014 pelo governo federal. 

A nova legislação vai colaborar para a redução dos 

impactos ambientais dos resíduos gerados por todas as 

cidades brasileiras a partir de seu correto encaminhamento. 

Edição 2014 

 

Grupo Baram 

Case: Programa de Sustentabilidade: alternativas 

sustentáveis para resíduos da construção civil. 

Cidade: Porto Alegre 

Estado: RS 

Responsável: Estela Kurth 

Cargo: Consultora Externa 

Resumo: Em dois anos do Programa Baran de 

Sustentabilidade foram lançados quatro produtos que, 

juntos, fecham um ciclo de produção sustentável, além de 

contribuir para diminuir o impacto no setor de construção 

civil: 

- A Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos da Construção 

e Demolição, para reaproveitamento dos resíduos, 

inclusive, no próprio canteiro de obras; Massa de 

Assentamento, produzida a partir dos resíduos da extração 

da dolomita, é uma significativa alternativa ao cimento; A 

máquina que produz tijolos a partir do material reciclado 

triturado, é uma alternativa ao processo de queima do 
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tijolo tradicional, que tem grande consumo de lenha, além 

do consumo de matéria virgem, como o barro. Tapume 

para obras produzido com sacolas plásticas, além de dar 

uma destinação prolongando o ciclo de vida, evita o 

consumo de madeira na produção dos tapumes tradicionais. 

Edição 2011 

 

Hemorio – Fundação Pro - Hemorio 

Case: Projeto INFOCYCLE: reaproveitamento de resíduos 

eletrônicos e prevenção da poluição ambiental 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Carlos Henrique Cabral da Costa 

Cargo: Superintendente Financeiro 

Resumo: O projeto INFOCYCLE proporciona a atualização e 

padronização tecnológica de forma planejada com a 

significativa redução dos resíduos tecnológicos. 

Durante o projeto piloto foram reaproveitados 60 

equipamentos que se encontravam desativados na unidade 

de saúde, com o retorno de 100% dos equipamentos para 

uso imediato, suprindo as necessidades de nível crítico na 

Instituição. Esta prática trouxe como benefícios: Redução 

do descarte de resíduos tecnológicos de forma 

descontrolada; Revitalização patrimonial; Preservação do 

meio ambiente evitando o lançamento de 924 Kg de sucata 
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contendo metais pesados no meio ambiente; Redução do 

consumo de energia de 50%; Economia de recursos na 

ordem de R$36.000,00; Desenvolvimento da consciência 

ambiental, promovendo um comportamento responsável 

em relação ao meio ambiente. O material eletrônico 

obsoleto é conduzido para o laboratório de manutenção de 

hardware para revitalização, reaproveitamento de 

componentes e atendimento dos setores da instituição ou 

doação. Evita-se, assim, o descarte de resíduos 

tecnológicos de forma descontrolada, proporcionando a 

revitalização patrimonial. Edição 2011 

 

HEMORIO - Instituto Estadual de Hematologia Arthur 

de Siqueira Cavalcanti  

Case: Programa de Educação Ambiental – HEMOCICLE.  

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ         

Responsável: Dra. Clarisse Lobo   

Resumo: A preservação do meio ambiente é fator 

essencial para o desenvolvimento sustentável da empresa. 

O Programa HEMOCICLE é voltado à conscientização da 

força de trabalho do HEMORIO, familiares, pacientes, 

doadores, fornecedores e comunidade para segregar e 

descartar corretamente os resíduos que podem ser 

reciclados. 
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Os recursos, arrecadados com a reciclagem dos resíduos, 

foram empregados na aquisição de cadeiras de rodas, 

materiais de manutenção, entre outros. No entanto a maior 

parte dos investimentos ocorreu na qualidade de vida dos 

funcionários do HEMORIO; com a verba pôde investir em 

passeios, cinema, campanhas de prevenção de câncer de 

colo de útero, de mama e próstata, na aquisição de óculos 

e outros. Edição 2008 

 

INPEV - Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias 

Case: Logística Reversa  

Cidade: São Paulo  

Estado: SP  

Responsável: Juliana Hosken Wernek  

Cargo: Gerente de Comunicação e Educação 

Resumo: No início, com o objetivo de conferir qualidade e 

eficiência máximas no funcionamento do sistema, o INPEV 

realizou um estudo que mapeou as áreas com maior 

potencial de consumo de defensivos agrícolas e onde 

poderiam ser instaladas as unidades de recebimento (maior 

facilidade de entrega pelo agricultor). 

Em 2007, a Logística Reversa foi responsável por 98,3% 

dos fretes realizados entre as centrais de recebimento de 

embalagens vazias de fitossanitários e o destino final 
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(reciclagem ou incineração), propiciando uma redução de 

45% nos custos do transporte. Desde o início das 

atividades do INPEV, já seguiram para reciclagem ou 

incineração mais de 84 mil toneladas de embalagens, foram 

movimentados 28.950 caminhões, sem a ocorrência de 

acidentes e as embalagens têm sido retiradas, em média, 

9,14 dias depois da solicitação, apesar de a legislação 

oferecer o prazo de um ano para retirada. Edição 2008 

 

Instituto do Câncer  
Case: Processo de descarte de medicamentos devolvidos 

por pacientes em um hospital oncológico 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Cíntia de Oliveira Sousa 
Cargo: Farmacêutica chefe 

Temática Gerencial: Resíduos 

Resumo: O processo de descarte de medicamentos 

devolvidos por pacientes visa proporcionar aos pacientes 

e/ou acompanhantes dos pacientes da instituição uma 

referência de local adequado para que sejam entregues 

todos os medicamentos vencidos ou não utilizados durante 

o tratamento (padronizados ou não na instituição), 

garantindo que os mesmos sejam descartados de forma 

adequada e não lançados diretamente no esgoto ou lixo 

comum, evitando assim a contaminação do meio ambiente. 

A principal motivação da implantação deste processo, foi a 

real necessidade e dúvidas dos pacientes em relação ao 

que fazer com o restante de medicamento vencido ou não 

utilizado durante o tratamento oncológico. Foram 
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contabilizadas as entregas de medicamentos vencidos ou 

não utilizados por 367 pacientes, onde foram geradas 42 

caixas de resíduos com capacidade de 60 litros cada, desta 

forma foram descartados 2.520 litros (123.381 itens) de 

medicamentos de forma correta, evitando a contaminação 

do meio ambiente. O fluxo foi implantado de forma 

contínua na farmácia. Com foco na responsabilidade 

ambiental e social, foi possível mensurar o grande volume 

de medicamentos que seriam descartados de forma 

incorreta, visto que a população em geral não possui 

opções ou conhecimento sobre o que deve ser feito em 

relação a estoques domiciliares de medicamentos. O 

envolvimento e comprometimento da equipe foi 

fundamental na divulgação do fluxo aos pacientes e na 

execução do processo. Edição 2015 

Instituto Embratel 21 

Case: Reciclagem de Lonas Vinílicas  

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

Responsável: Luiz Bressan Filho 

Cargo: Diretor 

Resumo: As lonas utilizadas em material publicitário do 

Grupo XXXX são doadas à ONG Tem Quem Queira, que 

retira o material nos locais onde estão expostos por meio 

de um processo cauteloso de manuseio, de forma a 

aproveitar a maior quantidade possível das lonas. Em 

seguida as lonas, já em poder da ONG, recebem 
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tratamento especial de limpeza e são retiradas as marcas 

(logos) da empresa - uma vez que não se destinam mais a 

fins publicitários. Paralelamente, a Fundação Santa Cabrini, 

responsável pela Gestão do Trabalho Prisional no Estado do 

Rio de Janeiro, seleciona, observados os critérios técnicos e 

comportamentais, detentos que apresentem condições de 

reinserção na sociedade e que queiram reconstruir suas 

vidas de forma digna. Posteriormente, os detentos 

selecionados, em regime semiaberto, são encaminhados a 

TemQuemQueira para capacitação.  

Para cada três dias trabalhados é reduzido um dia da 

condenação do detento. A partir deste momento as lonas 

são cortadas e utilizadas na confecção de bolsas, mochilas, 

estojos entre outros. Os produtos confeccionados são 

comercializados visando a auto sustentação do projeto. 

Edição 2011 

 

Empresa - Instituto Embratel Claro 
Case: Claro Recicla 
Cidade: Rio de Janeiro 
Estado: RJ 
Responsável: Luiz Bressan Filho 
Cargo: Diretor 

 

Resumo: O Programa de coleta de celulares, baterias e 

acessórios de celular tem como objetivo contribuir para a 

conscientização da população sobre a importância de dar 
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um destino ambientalmente correto para os celulares, 

baterias recarregáveis, chips e acessórios fora de uso. Além 

disso, o Programa visa atender à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que obriga os comerciantes de 

eletroeletrônicos a garantir a logística reversa e reciclagem 

do material do produto vendido à população. O controle dos 

itens coletados nos cerca de 2000 pontos de descarte do 

Programa é realizado por meio de relatórios e 

acompanhamento on-line. A empresa monitora todo o fluxo 

de reciclagem dos aparelhos coletados em cada um dos 

pontos de coleta instalados nas lojas próprias e agentes 

autorizados de todo o Brasil. Além disso, a empresa realiza 

ações de incentivo ao descarte consciente do celular e 

produz materiais educativos que trazem informações sobre 

como cada pessoa pode fazer a sua parte, como a cartilha e 

o vídeo sobre o lixo eletrônico, disponibilizados nos pontos 

de venda da empresa. Para o consumidor, é simples ter 

uma atitude cidadã: o cliente de qualquer operadora de 

celular pode depositar o material obsoleto de qualquer 

fabricante nas urnas coletoras disponíveis nas lojas e 

agentes autorizados da empresa. Edição 2014 

 

Itambé 

Case: Cooperativismo Sustentável 

Cidade: Belo Horizonte 

Estado: BH 

Responsável: Mauricio Petenusso 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade 
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Resumo: A relação entre a empresa (iniciativa privada), a 

associação (Sociedade organizada) e o Município (poder 

público) na produção de diferenças e avanços sustentáveis. 

Aumento do número de catadores da ASCAMP (associação 

de catadores de Pará de Minas - MG) de 27 para 40, 

aumento da receita de cada catador que era entre R$ 450 e 

500 para uns valores entre R$ 900 e R$ 1000, aumento na 

coleta de recicláveis do município de mais de 30 % em 

relação ao início do projeto. Edição 2011 

 

Empresa - JBS Ambiental 
Case: JBS Ambiental Gestão de Resíduos 
Cidade: Lins 
Estado: SP 
Responsável: Andressa de Mello 
Cargo: Diretora 

 

Resumo: O grupo é a maior empresa de proteína animal. A 

maior parte do processo é de frigoríficos (abate e desossa) 

e industrialização de carnes, que geram resíduos com 

sangue. Também possui negócios de fabricação de 

sabonetes, latas de aço, couros, biodiesel, que geram uma 

diversidade de resíduos recicláveis, não recicláveis e 

perigosos. O grande crescimento por aquisições trouxe 

operação dispersa no interior do Brasil, com diferentes 

culturas, sem processos padronizados e sem destinações 

certificadas no entorno. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos privilegia reutilização e reciclagem antes da 

disposição final; os custos das soluções são altos num 
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contexto de negócio de baixas margens. Problema 

ambiental e social envolvido: garantir a destinação correta 

dos resíduos e diminuir ao máximo o descarte em aterros; 

resgatar autoestima dos colaboradores e quebrar a visão de 

que resíduo é lixo na verdade, resíduo é matéria prima. 

Objetivo: desenvolver um negócio para oferecer solução de 

gerenciamento de resíduos sólidos com rastreabilidade, 

tratando e destinando adequadamente recicláveis, não 

recicláveis e perigosos, garantindo certificação dos 

descartes, a fim de contribuir com o compromisso de 

sustentabilidade do grupo e com o meio ambiente; este 

negócio deve se auto financiar, por meio da reciclagem e 

revenda de resíduos. O negócio de resíduos é constituído 

de uma unidade principal e 9 centrais de pré-

processamento. Edição 2014 

 

Johnson & Johnson Industrial Ltda. 

Case: Resíduo: matéria-prima da transformação social 

Cidade: São José dos Campos 

Estado: SP 

Responsável: André Marinovic  

Cargo: Diretor de EHS América Latina e Caribe 

Resumo: Nosso case é a Central de Reciclagem de 

Resíduos das manufaturas da Johnson & Johnson no Brasil. 

A multinacional possui três companhias no país, todas 

localizadas em um mesmo campus industrial, na cidade de 

São José dos Campos, estado de São Paulo, em área de um 
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milhão de metros quadrados, com 300 mil metros 

quadrados de área construída, 500 mil metros quadrados 

de gramados e 200 mil metros quadrados de Mata Atlântica 

preservada em fauna e flora. Objetivo: Assegurar que os 

resíduos gerados pela Johnson sejam destinados de acordo 

com as Políticas e Procedimentos Ambientais da Companhia 

e a legislação vigente. Parte desses resíduos devem ser 

destinados a entidades sociais, focando sempre na 

conscientização, eliminação, redução, reutilização e a 

reciclagem do resíduo industrial. Edição 2007 

 

Kinross 

Case: Tambores de óleo vazios viram Lixeiras Ecológicas  

Cidade: Paracatu 

Estado: MG 

Responsável: Juliana Araujo Machado Esper  

Cargo: Gerente de Meio Ambiente 

Resumo:  De forma a efetivar sua contribuição para o 

desenvolvimento sustentável, a Kinross estabeleceu uma 

visão e uma estratégia geral que vem sendo materializada 

através de programas e ações com a principal intenção de 

deixar um legado (balanço) positivo no futuro, quando a 

operação da mina for encerrada. As diversas etapas do 

processo desenvolvido pela empresa para obtenção do 

produto final resultam na geração de resíduos industriais de 
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diversas classes que podem ocasionar danos ao meio 

ambiente quando armazenados ou dispostos de forma 

inadequada. O principal objetivo do projeto aqui 

apresentado é a reciclagem de tambores metálicos através 

de projeto de fabricação de Lixeiras Ecológicas contribuindo 

com os programas de coleta seletiva, desenvolvimento 

comunitário e com alternativas de renda através de 

parcerias entre associações e instituições educacionais 

públicas locais e de uma gestão ambientalmente correta, 

segura e sustentável dos resíduos gerados nas etapas do 

processo produtivo da Empresa. Edição 2013 

 

Pepsico do Brasil 

Título do Case: Display Reciclável 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Cynthia Dalvia 

Cargo: Jornalista 

Resumo: Primeiro display 100% reciclado que usa uma 

media de 675 embalagens de snacks, retirando-as ou 

evitando irem ao meio ambiente ou aterros; Em 2010 

foram 35mil displays produzidos equivale a 23,6 milhões de 

embalagens de salgadinho. Consome media de 10% menos 

energia na produção de cada display vs display de PP; não 

consome água potável em sua produção, mas sim água 
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industrial. Benefícios Sociais: além de incentivar a rede de 

catadores de lixo, na recicladora usa-se detentos em 

regime de semi-liberdade. Benefício Econômico: menor 

tempo de ciclo de produção; cerca de 41% mais barato que 

reciclar PP e 20% mais barato que reciclar PET. Edição 

2011 

 

Pepsico do Brasil 

Case: Programa de Desmaterialização de Resíduos. 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Andreza Araujo 

Cargo: Gerente de Sustentabilidade da PepsiCo SACCAF 

Resumo: A companhia possui um compromisso global 

de:Trabalhar para eliminar todo o seu resíduo sólido com 

destinação para aterros sanitários?. Em suas operações, o 

programa de gerenciamento de resíduos já resulta 

anualmente na coleta e correta destinação de milhares de 

kg de resíduos. A grande meta do Programa de 

Desmaterialização de Resíduos, portanto, é oferecer a 

destinação adequada às suas embalagens pós-consumo, 

que sempre estiveram entre os grandes desafios da 

companhia. Edição 2012 
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Prefeitura Municipal de Poços de Caldas  

Case: Desenvolvimento de um modelo de Gestão de 

Resíduos   

Cidade: Poços de Caldas 

Estado: MG 

Responsável: Yula de Lima  

Cargo: Gerente de Vigilância Sanitária 

Resumo: O modelo de gestão de resíduos de Poços de 

Caldas é uma experiência de educação e gestão ambiental 

que inclui: (a) pesquisa quantitativa e qualitativa para 

detectar o nível do controle ambiental, químico e biológico 

dos resíduos gerados pelo município; b) aplicação de 

pesquisa qualitativa p ara a valiar o perfil dos catadores e 

servidores municipais da coleta de lixo; (c) organização de 

simpósios sobre resíduos de serviços de saúde para 

orientar os estabelecimentos sobre a resolução; (d) 

inspeções educativas aos geradores de resíduos; (e) 

formulação do Plano de Gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde; (e) implementação da coleta seletiva no 

setor da Vigilância Sanitária, pois cabe ao Governo o papel 

estratégico de induzir a sociedade a adotar novos 

referenciais de produção e consumo de bens materiais, 

também com o intuito dos servidores públicos "vestirem a 

camisa" do Desenvolvimento Sustentável, pois de nada 

adianta as ações educativas decorrentes de programas e 
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projetos governamentais se, dentro de nossos locais de 

trabalho, nos posicionamos como seus meros 

espectadores. Edição 2005 

 

SAMA Minerações Associadas 

Case: Programa Sambaíba: Artesanatos em rocha estéril 

de serpendinito e fibra de bananeira  

Cidade: Minaçu  

Estado: GO 

Responsável: Cilene Bastos de Paula  

Cargo: Coordenadora de Programas Sociais e 

Sustentabilidade 

Resumo: A metodologia utilizada nos projetos é o grande 

diferencial. Todo o processo de confecção das peças 

artesanais em Rocha Estéril de Serpentinito é umidificado e 

na confecção das embalagens e papéis de fibra de 

bananeira nenhum tipo de substância química é usada. 

Com esse diferencial a empresa reafirma seu o 

compromisso com a sustentabilidade ambiental, social e 

econômica. Além de corretos critérios ocupacionais incluiu a 

Educação Ambiental no dia a dia da Cooperativa. Os 

artesãos foram sensibilizados em relação ao uso racional da 

água e energia. Atualmente além do reaproveitamento do 

papel A4 utilizados nos escritórios, também são 

aproveitados para a confecção das embalagens os papelões 
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advindos da empresa. Também a aparas dos papeis de 

fibra de bananeira retornam ao processo da confecção do 

papel, resultando em “ZERO” a geração de resíduo. Edição 

2010 

Samarco Mineração  
Case: Gestão adequada de resíduos 
Cidade: Anchieta 
Estado: ES 
Responsável: Vinicius Loyola Lopes 
Cargo: Analista de Meio Ambiente 

Temática Gerencial: Resíduos 

Resumo: A geração de resíduos sólidos classe I e II e dá 

ordem de 5.900,00 ton/ano na unidade de Germano. Com a 

ampliação da empresa, existe uma projeção de aumento 

destes resíduos em 25%. Uma preocupação constante da 

empresa é o cumprimento das normas ambientais vigentes 

relativas também à destinação final de resíduos. O 

gerenciamento dos resíduos da empresa deve ser realizado 

de acordo com a Política Nacional de Resíduos e também a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos ? MG. Este projeto 

teve por finalidade estudar a geração detalhada dos 

resíduos sólidos na empresa definindo prioridades e 

atividades visando a redução dos custos com destinação de 

resíduos e também o enquadramento das destinações dos 

mesmos de maneira adequada de acordo com a legislação 

vigente, proporcionando o cumprimento do Compliance 

nesta área. Redução de 15% nos custos com 

gerenciamento de resíduos da empresa com ações na área 

de valorização de resíduos, reaproveitamento de materiais 

e reutilização de outros que seriam descartados. Melhoria 

na gestão de resíduos de madeira, plasticos e borracha com 
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um aproveitamento no processo desses materiais e envio 

para a reciclagem. Edição 2015 

 

 

Empresa - SESI - Serviço Social da Indústria 
Case: Sustent’ARTE SESI - SP 
Cidade: São Paulo  
Estado: SP 
Responsável: Ivania Maria Filippi Novo 
Cargo: Supervisora Regional de Relações com o Mercado 

 

Resumo: O Sustent’ARTE é um Projeto de Investimento 

Social privado das indústrias do Polo Cerâmico do Município 

de Santa Gertrudes/SP promovendo ações com as 

comunidades do entorno, utilizando parte dos resíduos 

gerados durante os processos produtivos, na criação e 

desenvolvimento de produtos artísticos com apelo 

comercial, agregando o design como seu diferencial e 

expressando a preocupação da indústria com o 

desenvolvimento sustentável. O Projeto busca sensibilizar e 

conscientizar a população atendida quanto aos problemas 

ambientais; assim como possibilitar a geração de renda, o 

resgate da cidadania e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida. O Projeto tem como principais objetivos: 

Colaborar com os projetos de responsabilidade 

socioambiental das indústrias que compõem o maior polo 

cerâmico das Américas (Santa Gertrudes/SP), 

desenvolvendo e capacitando as comunidades do entorno 

na produção artesanal de peças personalizadas a partir do 

reaproveitamento dos resíduos de cerâmicas de 

revestimento como geradores de trabalho e renda. 
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Sensibilizar e conscientizar os públicos envolvidos para o 

uso sustentável dos recursos naturais e para a percepção 

dos impactos da ação humana no meio ambiente, 

promovendo mudanças de comportamentos e contribuindo 

para a minimização desses impactos. Agregar o design aos 

resíduos industriais, criando produtos artísticos 

diferenciados, considerando aspectos formais, funcionais e 

de acabamento, inserindo identidade que caracterize a 

preocupação das indústrias parceiras no desenvolvimento 

sustentável. Edição 2014 

 

Empresa – Sistema Ciclo Processamentos 
Case: REDERESIDUO na CAMARGO CORRÊA 
Cidade: Cotia 
Estado: sp 
Responsável: Isac Moises Wajc 
Cargo: Sócio Proprietário 

 

Resumo: A REDERESÍDUO é um ecossistema de inovação 

para gestão de resíduos. Oferece serviços customizados e 

uma plataforma para facilitar a melhor destinação e 

valorização dos resíduos. Realiza transações econômicas e 

parcerias institucionais entre os atores, para juntos criarem 

valor através da inovação. Neste case o objetivo foi ampliar 

a destinação de resíduos para reciclagem/coprocessamento 

e sua comercialização nas obras da construtora por meio 

de: - Interface entre as obras que disponibilizam seus 

resíduos e as empresas que procuram materiais e/ou 

matérias-primas para seus processos; - Sistema de leilão 

reverso online para compra e venda de resíduos; e - Rede 
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facilitadora de negócios para o mercado de resíduos nas 

obras de uma grande construtora. Edição 2014 

 

Sociedade Alphaville11 e Residencial Onze  

Case: Terra Limpa  

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Giulio Fortunato Rolfo  

Cargo: Diretor 

Resumo: Racionalização do destino do lixo doméstico no 

residencial 11- Alphaville. O modelo adota soluções a 

custos baixíssimos, pois aproveita a estrutura 

administrativa e de serviços existentes no condomínio. Os 

moradores recebem sacos de lixo na cor verde para que 

sejam depositados materiais recicláveis, e que são retirados 

as 2ªs e 5ªs, no mesmo horário do caminhão normal, por 

um veículo exclusivamente para este fim. No período de 21 

de outubro (primeira coleta) à 25 de dezembro de 2001, 

transportamos 90 mil quilos de papéis, papelões, latas, 

plásticos e embalagens tetrapak, Em 2002, 430 mil quilos. 

Edição 2003 

 

Souza Cruz S.A 

Case: Gerenciamento de Resíduos – Aproveitamento 
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Energético de Resíduo de pó de Fumo 

Cidade: Uberlândia  

Estado: MG 

Responsável: Edson Heraldo Dorigon  

Cargo: Gerente Engenharia Industrial 

Resumo: Cada vez mais pessoas estão preocupadas com 

as questões ambientais, atitude que vem promovendo 

mudanças nas empresas gerando uma atitude pró-ativa em 

relação com o meio ambiente, segurança e saúde 

ocupacional de seus funcionários. Dentre todas as ações 

destacamos o gerenciamento de resíduos na Fábrica 

Uberlândia, por entender que as ações relacionas ao 

perfeito gerenciamento dos resíduos contribuem 

efetivamente para a empresa e para a comunidade a qual 

está inserida. Atualmente a fábrica de Uberlândia gera em 

média 665 toneladas de resíduos por mês. De todos os 

resíduos gerados na unidade 97% são destinados para a 

compostagem, reutilizados e / ou reciclados e apenas 3% 

são encaminhados para o aterro público municipal. Edição 

2007 

 

Souza Cruz S.A. 

Case: Otimização na Gestão de Resíduos Sólidos da Fábrica 

de Uberlândia  

Cidade: Uberlândia  
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Estado: MG 

Responsável: Edson Heraldo Dorigon 

Cargo: Gerente Engenharia Industrial 

Resumo: Desde o inicio da implementação das etapas do 

projeto Otimização na Gestão de Resíduos Sólidos da 

Fábrica de Uberlândia, a empresa obteve diversos ganhos 

ambientais e econômicos, pois evoluiu de uma forma 

consistente o conceito de sustentabilidade na geração de 

resíduos sólidos da unidade. 

No quesito econômico deixamos de gastar 

aproximadamente R$ 225.000,00/ano com a destinação 

adequada dos resíduos orgânicos (cinza de caldeiras, lodo 

da ETE, casca de lenha e resíduo) que são enviados para a 

compostagem e que anteriormente era enviado para o 

aterro municipal. Otimizamos a destinação de resíduos em 

caçambas de maior porte, com capacidade de 24m3, 

reduzindo de 3000 caçambas para 950 por ano, uma 

redução de custo de R$80.000,00/ano. 

Na questão ambiental inovamos e criamos alternativas 

sustentáveis para o negócio, como a utilização de 720 

toneladas / ano de resíduo como matriz energética (Projeto 

Briquete). A utilização de 530,0 toneladas / ano de 

RESÍDUO enviados para a Fazenda Buriti da Prata para ser 

incorporado diretamente no solo como complemento para a 

adubação química, ficando sob o controle da empresa todo 
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o ciclo deste resíduo, desde a sua geração até a destinação 

final do mesmo. Edição 2010 

 

Empresa - Verallia 
Case: Reciclagem do vidro parabrisa 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
Responsável: Lilian Velloso Pereira   
Cargo: Gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

Resumo: Sempre à procura de alternativas inovadoras 

para que o desenvolvimento sustentável e a melhoria de 

processos caminhem juntos, foi elaborado esse projeto que 

comprovou essa eficácia. Estima-se que 1,5 milhão de 

vidros parabrisas sejam trocados no Brasil, tornando-se um 

problema ambiental e, ao mesmo tempo, uma 

oportunidade, pois o vidro é 100% reciclável. O projeto é 

centrado na resolução de um problema de disposição de 

resíduos sólidos, como o caso do vidro parabrisa, e a 

oportunidade de aumentar a percentagem de caco de vidro 

reciclado na composição, visto que, após o beneficiamento, 

seu uso é muito eficaz no processo produtivo: 1kg de caco 

produz 1kg de garrafa, ou seja, não há perdas no processo. 

A planta onde o projeto foi desenvolvido está localizada em 

Porto Ferreira – SP, cidade com mais de 50.000 habitantes, 

a 230 km de São Paulo, perto de centros urbanos e 

mercado automobilístico bem desenvolvido. O vidro do 

parabrisa que antes era um problema transformou-se em 

oportunidade de inovação e sustentabilidade. O projeto 

teve início em 2003, envolvendo desde a pesquisa e 

averiguação da viabilidade no processo até a captura de 
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resíduos parabrisas, a técnica de moagem, remoção de 

PVB, controle da granulometria, o armazenamento e o 

processo de fusão de vidro. A principal dificuldade de 

utilização do vidro parabrisa é a presença de uma camada 

de plástico feita de PVB (polivinilbutiral) laminada entre 

duas folhas de vidro plano. Esta camada deve ser removida 

antes da sua utilização no forno de outra forma 

prejudicariam a qualidade do vidro. Diversas medidas 

foram tomadas e vários testes foram feitos para chegar à 

condição ideal de tamanho de partícula de caco, que 

permite a redução da contaminação por PVB, por meio de 

segregação. Após beneficiamento, o caco parabrisa passa 

por procedimento de controle de qualidade em laboratório, 

de forma a confirmar se está dentro dos limites de 

concentração de PVB aceitável. Esse procedimento é feito 

três vezes ao dia. Edição 2014 

 

Voith Paper Maquinas e Equipamentos   

Case: VOITH RECICLA 

Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Affonso Alvarez  

Cargo: Engenheiro de Meio Ambiente 

Resumo: Resumo: O projeto de implantação do programa 

”VOITH RECICLA“ foi concebido após a identificação da 

necessidade de se tomar uma posição definitiva do sistema 

de coleta seletiva, até então funcionando precariamente, 

apenas em setores isolados da fábrica, sem resultados 
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expressivos. Percebeu-se a carência de informações, 

motivação, recursos (coletores, pontos de coleta, 

procedimentos formais, responsáveis bem definidos) e 

engajamento dos funcionários. Para operacionalizar o 

projeto, estabeleceu-se uma parceria com uma empresa de 

comércio de aparas que disponibilizou os coletores seletivos 

de materiais para o início do programa, material para 

divulgação e contratou peças teatrais para conscientização 

do público alvo. Estes recursos foram pagos por este 

aparista e amortizados com o próprio material enviado para 

reciclagem. Os principais objetivos definidos foram a 

conscientização do público permanente da fábrica e o 

aumento da quantidade em peso dos materiais (papel e 

plástico inicialmente) enviados para reciclagem. As metas 

para estes objetivos foram: levar material informativo e de 

divulgação para, no mínimo, 90% do público localizado na 

planta Voith-Jaraguá e aumento de 10% em peso do 

material enviado para reciclagem. Posteriormente o 

programa foi estendido para outros materiais como metais, 

óleos, abrasivos e vidros. Edição 2005 

 

Vomm Equipamentos e Processos 

Case: Solvay: transformando resíduos em receitas 

socioambientais e econômicas, através da Turbo-

Tecnologia™ VOMM. 
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Cidade: São Paulo 

Estado: SP 

Responsável: Marco Vezzani 

Cargo: Diretor 

Resumo: Com o objetivo do enquadramento da empresa 

dentro dos mais rígidos padrões de gestão ambiental, 

eliminação de passivos e redução de desperdícios, foi 

implementado um plano de gestão de resíduos 

caracterizado pela minimização dos desperdícios, pela 

rastreabilidade, e pela reutilização interna e externa, 

ambientalmente e economicamente viável. Foi adotado  

Turbo-Tecnologia™ VOMM: eficaz, limpa, moderna e 

econômica, capaz de agregar valor a lodos e sub-produtos 

hidratados, preservando suas características físico-

químicas, com o menor consumo energético e com a maior 

segurança operacional e ambiental. Edição 2006 
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