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Empresarial De que forma as empresas estão
fazendo a sua parte para melhorar os
processos de gestão ambiental visando
à sustentabilidade empresarial
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A
partir da Revolução Industrial,
ocorrida no século XVIII, o mundo
assistiu aos avanços tecnológicos
que, passando a ser utilizados sem
uma ampla visão, que viesse a

abranger quais efeitos suas práticas poderiam resultar,
culminaram com a degradação ambiental. Somente
nas últimas décadas as indústrias se despertaram para
os cuidados de suas atividades, o que resultou no
termo que hoje conhecemos como sustentabilidade.
Muitos definem como desenvolvimento sustentável o
desenvolvimento que assegura a satisfação das
necessidades da geração presente, sem comprometer
a capacidade das futuras gerações para satisfazer suas
próprias necessidades.

Porém, há quem também considere o
desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade

como um conceito sistêmico, relacionado com a
continuidade dos aspectos econômicos, sociais,
culturais e ambientais da sociedade humana.
"Costumo definir um empreendimento sustentável
aquele que possui os quatro requisitos básicos que
compõem a sustentabilidade, ou seja, o
empreendimento deve ser: ecologicamente correto;

economicamente viável; socialmente justo;
culturalmente aceito", explica o engenheiro João
Baptista Galvão Filho, diretor da ECP Sistemas

Ambientais. Ou ainda como define Hayrton
Rodrigues do Prado Filho, no e-book
"Sustentabilidade: mistificação ou realidade":"é um
processo de transformação no qual a exploração dos
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança
institucional se harmonizam e reforçam o potencial
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e
às aspirações humanas".

Uma vez definido o termo sustentabilidade,
Galvão Filho aponta que o primeiro obstáculo a ser
enfrentado é a compreensão desse significado na
prática por parte do empresário. Para que haja o
completo entendimento do assunto, são necessárias
provas reais que confirmem a viabilidade das ações
sustentáveis. "Após esta etapa, é preciso desenvolver
um plano de gerenciamento e, com a sua
implantação, envolver todos os colaboradores

trabalhando por um único objetivo: o uso racional da
matéria-prima e energia, ou seja, a sustentabilidade
na produção é ter perdas mínimas no processo de
fabricação, que é muito mais do que reciclar.

Consequentemente, junto com a minimização dos
impactos ambientais virão os retornos financeiros,
melhoria de imagem, entre outros", resume.

Em função da disseminação cada vez mais forte
dos temas ligados à sustentabilidade, as empresas
têm recebido forte pressão para que transformem
seus processos de produção, aprimorem a mão-de-
obra, busquem alternativas à matéria-prima utilizada
e reduzam tanto o consumo de recursos naturais
quanto a geração de resíduos. Dessa maneira, as
organizações precisam procurar novas formas para
desenvolver suas atividades para permanecerem
ativas e também competitivas no mercado.

Um grande exemplo da prática das atividades
industriais sem cuidados com os efeitos gerados no
processo de produção foi o caso de degradação
ambiental de Cubatão, ocorrido na década de 80. A
dramática situação tornou a cidade — que deveria ser
famosa pela implantação do pólo industrial,
responsável pela fabricação de aço, petróleo, cimento
e produtos químicos — conhecida
internacionalmente graças ao seu nível de poluição
que acarretou a morte de vários ecossistemas.

A partir do histórico de Cubatão, a atenção voltada

ao meio ambiente passou por um redirecionamento.
"Antes, as questões eram muito relacionadas ao
controle de poluição na fonte, com instalação de
equipamentos de controle de poluição (ECP) e
também o trabalho de atendimento às reclamações da
comunidade. Por exemplo, entre os anos de 1975 a
1985, na região da Grande São Paulo, foram
selecionadas cerca de cinco mil indústrias,
consideradas principais causadoras de incômodos e
danos à população com um registro de 25 mil
reclamações realizadas. Essas indústrias geravam cerca
de 1.650 toneladas de poeiras de suspensão por dia,
sendo que foram controladas aproximadamente 1.500
toneladas. O custo desse controle mais aqueles
referentes aos gases e vapores se aproximou de dois
bilhões de dólares neste período de 10 anos
(aproximadamente de 1975 a 1985)", detalha Galvão
Filho."Durante o controle de Cubatão, começaram a
ser priorizadas as questões ligadas a impactos
ambientais a seres humanos (principalmente doenças
do trato respiratório e cardiovasculares), a fauna
(contaminação de animais ligados a mata atlântica e
peixes, principalmente ligados aos mangues da região)
e a flora (neste caso, grandes'paliteiros de árvores
semimortas, causando grandes deslizamentos na Serra
do Mar). A repercussão sobre Cubatão se agravou com
os níveis de emergência na qualidade do ar (> 815 (ug/
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m3) por material particulado, a freqüência de
vazamento de gás amônia em Vila Parisi sobre a
população lá vivendo, de gás cloro por rompimento de
tubulações e/ou processos industriais e finalmente o
caso da Vila Soco, onde tubulações antigas daTedep/
Petrobrás que, pelo vazamento de gasolina em área
contendo casas de palafitas de pessoas humildes da
região, acabou queimando e matando oficialmente
mais de 100 pessoas. Não só do Brasil, mas do mundo
vinham pressões para o imediato fechamento do
chamado Vale da Morte", completa.

Um plano de controle de poluição, entretanto,
reverteu o caso de Cubatão, que contava com a
iminência do fechamento do pólo. Galvão Filho,
profissional que esteve engajado no projeto, conta
como foi o processo."O plano de controle da poluição
de Cubatão baseou-se principalmente na observação
de que aquela região era fortemente gerida por
desinformações que levavam a manipulações de todo
tipo (técnico, econômico, político, financeiro,
administrativo, entre outros), levando a situações de
forte confronto entre governo, indústrias, sindicatos e
populações. Algumas perguntas precisavam ser
respondidas, tais como: 'quais eram as situações
críticas que causavam danos ao ser humano, fauna e
flora da região'; 'se existiam outras situações no
mundo em condições iguais ou piores que Cubatão,
quais planos de controles da poluição já haviam sido
implantados e com que resultados; e se existiam
tecnologias disponíveis no mundo para equacionar os
vários problemas ambientais de Cubatão. Com este
direcionamento, foi possível obter os resultados
extraordinários no controle de Cubatão, onde ressalto
os seguintes fatores exercidos em tempo real:
qualificação e comprometimento da equipe técnica da
Cetesb, envolvendo o trabalho conjunto com outros
órgãos, como Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), Ministério Público, Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), imprensa, entre outros e
principalmente a percepção da gravidade do
problema e da importância do equacionamento

definitivo do pólo industrial, ou o mesmo seria
encerrado. O trabalho realizado em Cubatão está
totalmente documentado e até hoje é utilizado como
referência em nível global como caso de sucesso na

gestão da avaliação, controle e monitoramento da
poluição".

O problema de Cubatão foi solucionado, contudo,
agravantes em outras regiões assombram a questão
ambiental e humana no país. A exemplo disso,
encontram-se a Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal,
que apresentam constante deterioração e formas
precárias de avaliação, controle e monitoramento
ambiental. Mesmo com diversos movimentos em prol
de sua conservação, a Amazônia apresenta grandes
áreas desmatadas, além da mineração do ouro de
forma rudimentar que acarreta grandes danos a fauna
e a flora. No caso da Mata Atlântica, apesar de
aparentar estar contido o nível de desmatamento,
segue ainda fora de controle, haja vista a quantidade
de humanos inseridos dentro de suas matas,
prejudicando a fauna e a flora. No Pantanal, o aumento

expressivo de pousadas aponta para grandes impactos
ambientais, resultando na diminuição de animais.

E as problemáticas ambientais não se restringem a
essas áreas acima citadas. Em todas as regiões do
país, principalmente nos grandes centros urbanos, é

possível encontrar sinais de que o meio ambiente
clama por socorro. Os poluentes tóxicos do ar, que
abrangem carcinogênicos, teratogênicos, entre outros
de impacto, não estão presentes apenas no ar das
cidades, como também dentro dos lares - esse tipo de
poluição deve continuar a preocupar as autoridades
públicas e promover a sua avaliação, controle e
monitoramento no mesmo nível dos países de
primeiro mundo.

"Outras graves questões ambientais deste século
estão ainda associadas aos grandes problemas de
contaminação dos rios e bacias de suprimento de
água das cidades em,várias partes do país. Há
também o desconhecimento dos níveis de

contaminação nas grandes cidades, não apenas da

"Outras graves questões ambientais deste
século estão ainda associadas aos grandes
problemas de contaminação dos rios e bacias
de suprimento de água das cidades em várias
partes do país"



"A sustentabilidade alcançou o centro do
debate mundial e, diante dos inúmeros alertas,

como aquecimento global e esgotamento de
recursos, as companhias estão se voltando

progressivamente a tecnologias limpas"

poluição do ar por veículos, mas também nos
alimentos, a poluição sonora nas cidades,
contaminação do subsolo por resíduos industriais,
que cria grandes áreas de risco à população, a
contaminação das 200 milhas do nosso mar territorial
e vazamento de óleo de navios, dutos de transporte,
etc. Obviamente os piores agravamentos ocorridos no
século XXI são aqueles que estão mostrando à nossa
sociedade a necessidade de partilhar ciência e
tecnologia dos países mais avançados aos
emergentes, em prol do controle destes
agravamentos", completa Galvão.

Buscando fazer com que suas ações sejam
classificadas como ambiental e humanamente
corretas, as empresas, de forma geral, passam cada
vez mais a se dedicar às questões sustentáveis. E esse
tipo de investimento traz benefícios a diversos
âmbitos das organizações. "As grandes empresas se
conscientizaram que investir em meio ambiente não é
custo. Quando elas criam os mecanismos, criam
lucros a médio prazo. É produzir mais com menos.
Essa conscientização está bastante disseminada nas
grandes empresas e, as pequenas e médias empresas
precisam caminhar para esse pensamento", discorre

Haroldo Mattos de Lemos, superintendente do
Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental ABNT/CB-38.

Assim, a sustentabilidade alcançou o centro do
debate mundial e, diante dos inúmeros alertas, como
aquecimento global e esgotamento de recursos, as
companhias estão se voltando progressivamente a
tecnologias limpas, programas de redução ou
anulação de emissões de gases do efeito estufa,
reciclagem, conscientização de funcionários e
restrições a clientes e fornecedores que não respeitam
o meio ambiente. Dessa maneira, a cadeia produtiva
sustentável ganhou foco na lista de prioridades das
organizações, como aponta um estudo realizado com
115 empresas de porte e setores diversificados pela
consultoria Deloitte, entre os meses de março e abril.

De acordo com as informações divulgadas, 78%
das empresas verificadas, trazem práticas de

sustentabilidade, sendo que 57% têm trabalhado para
adaptar sua cadeia de fornecedores às novas
exigências do mercado. A pesquisa vem justificar que
o conceito de sustentabilidade exige que a cadeia
produtiva seja igualmente sustentável, pois todos os
envolvidos no sistema devem trabalhar de acordo
com a mesma visão e prática destes princípios e
valores."Se tomarmos por base a crescente
preocupação com o meio ambiente demonstrado
pelas empresas e liderado pelas grandes
multinacionais como Toyota, Petrobrás, entre outras, é
possível verificar a crescente importância da
sustentabilidade neste cenário, e como tal da sua
aplicação na cadeia produtiva. Atualmente, o grau de
exigências feito por estas grandes companhias aos
seus fornecedores é tal que elas enviam equipes
auditoras às empresas, pleiteando suprir matéria-
prima ou serviços para certificar-se da correção e
integridade ambiental praticada nas mesmas. Além
do mais, a percepção do público e a crescente
consciência ambiental têm exigido das empresas esta
prática, portanto mais que uma nova estratégia, está
se tornando um requisito competitivo e existencial,
um argumento de vendas", acrescenta Galvão.

SGA e a ISO 14001
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) se resume

no conjunto de princípios, estratégias e diretrizes de
ações e procedimentos que garantam a integridade dos
meios físico, biótico, assim como a dos grupos sociais
pertencentes a eles. De modo mais abrangente, o SGA
deve também ter como seus preceitos o
monitoramento e o controle de itens fundamentais à
qualidade de vida e à salubridade humana.

Dentre as atividades contidas no SGA, estão o
monitoramento, o controle e a fiscalização do modo

de utilização dos recursos naturais, da mesma forma
que o processo de estudo, avaliação e possível
licenciamento de ações consideradas potencialmente
poluidoras. Há também a normalização de atividades,
definição de parâmetros físicos, biológicos e químicos
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BSH cultivando as sementes da sustentabilidade

Com o objetivo de afirmar sua responsabilidade socioam-
biental, a BSH Continental Eletrodomésticos empenha-
se na implantação de programas voltados ao compro-
misso com a preservação do potencial da natureza para
a produção de recursos renováveis, limitação do uso de
recursos não renováveis, além do respeito à capacidade
de autodepuração dos ecossistemas naturais.

O desenvolvimento da BSH também está ligado à elimi-
nação das fontes de privação de liberdade, seja por meio
de parcerias ou através de programas voltados à qualida-
de de vida da comunidade e de todos aqueles envolvidos
em atividades dentro da empresa .

Para agir de forma sustentável e sair do discurso, a BSH
mantém sua visão a longo prazo. Isso inclui a consciência
de que suas relações sociais, empresariais e seu estilo
de vida impactam diretamente na realidade a sua volta.
Além disto, a solidariedade com seus descendentes é
parte do estágio proativo e da obrigação ética com as
quais a empresa busca o desenvolvimento pleno do seu
negócio e de suas marcas: BOSCH e CONTINENTAL.

O portfólio de produtos da BSH apresenta o que há de
mais moderno em termos de eletrodomésticos. Isso é
aplicado para toda sua linha de produtos incluindo os
fogões, lavadoras de louças, lavadoras e secadoras de
roupas, refrigeradores e congeladores. O desenvolvimen-
to de energia eficiente e eletrodomésticos ecologicamen-
te corretos é um assunto de grande importância. Essa
abordagem protege sua competitividade e o trabalho de
seus empregados além de contribuir com a sustentabili-
dade. Para que isso aconteça de fato, é preciso enten-
der a construção da sustentabilidade como um desafio
de muitas faces. Só assim conseguiremos encontrar as
múltiplas respostas que o problema impõe.

É exatamente essa a missão do projeto "Sustentabilida-
de BSH: A garantia do Futuro" que visa reconhecer boas
práticas e difundir conhecimentos. Este projeto reafirma
o compromisso da BSH em oferecer produtos e servi-
ços diferenciados para consumidores Bosch e Continen-
tal; melhorar continuamente eliminando os desperdícios;
proporcionar um ambiente seguro; estabelecer vínculos
consistentes e contínuos com a comunidade e as partes
interessadas; e promover a minimização dos impactos

ambientais decorrentes dos processos e produtos.

A preocupação ambiental da BSH Continental é reconhe-
cida e refletida na sua gestão e em seus produtos. Nosso
desafio é estar sempre à frente com novos projetos e
programas ambientais para que o processo de inovação
seja permanente.
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Ações voltadas à sustentabilidade econômica e socioam-
biental contribuem substancialmente para elevar a BSH
a um patamar de referência no mercado de Eletrodomés-
ticos, transmitindo aos seus clientes e aos seus colabora-
dores o diferencial de ser uma empresa ambientalmente
responsável. Dentro desse contexto a BSH tem implan-
tado desde 2003, o PROGRAMA PERMANENTE INTEGRA-
DO VERDE, AMARELO E AZUL E BRANCO.

O programa Verde constitui-se de ações voltadas para
práticas ambientais.

[ O programa Amarelo constitui-se de ações voltadas para
práticas sociais.

O programa Azul constitui-se de ações voltadas para a
educação ambiental.

O programa Branco constitui-se de ações voltadas para
a qualidade de vida.

Esse programa nasceu da necessidade de construirmos um
plano de ação para alimentar toda a Gestão de Programas
socioambientais implantados na BSH do Brasil. O Programa
Verde, Amarelo, Azul e Branco está baseado na necessida-
de de tratarmos a Educação Corporativa e o modelo de de-
senvolvimento da empresa de forma estratégica. Sabemos
que os principais ganhos virão da construção de ambientes
em que a interação entre o indivíduo ocorra de forma mais
colaborativa e menos conflituosa propiciando uma melhor
disseminação e promoção do conhecimento garantindo as-
sim melhores resultados para organização.

Além disso, a BSH tem consciência que viver e produzir
de forma sustentável e em equilíbrio com toda a cadeia
produtiva não é uma questão de estilo, mas sim de so-
brevivência. O Programa Permanente Integrado Verde,
Amarelo, Azul e Branco tem como principal objetivo fir-
mar compromissos éticos e sustentar o relacionamen-
to com stakeholders por meio da gestão de práticas

ambientais, sociais e de educação ambiental atendendo
assim as necessidades presentes sem comprometer a
capacidade das futuras gerações de atender as próprias
necessidades.

Alunos em atividades de educação ambiental

Alunos de 6 anos da Escola Municipal Jardim Minda
plantando mudas de árvores.

Um exemplo destas ações é o nosso projeto ambien-
tal em parceria com a Secretaria de Educação de Hor-
tolândia que visa cooperar com o município na cons-
cientização da preservação do meio ambiente. Esse
projeto é focado na educação ambiental de alunos da
comunidade escolar. O aprendizado de temas adapta-
dos às situações da vida real da cidade contribui para a
formação de cidadãos capazes de identificar problemas
e propor soluções em seu ambiente de vida, reduzindo
os impactos socioambientais da sua comunidade. "Es-
ses cidadãos serão nossos colaboradores no futuro"
diz Ivana Ribeiro, Gerente de Meio Ambiente, Saúde,
Segurança e Relações Corporativas da BSH Continen-
tal Eletrodomésticos Ltda.

Responsabilidade Sócioambiental permeia a essência
dos negócios da BSH Continental e este processo não
se realiza por meio de ações isoladas, desvinculadas da
operação empresarial, mas envolve atividades e deci-
sões intimamente associadas à forma como a empresa
interage com a sociedade em que está inserida. Realizar
atividades empresariais de forma sustentável em todo o
mundo é premissa que a BSH considera essência para
crescer, prosperar a longo prazo e agregar valores. Mais
do que um compromisso de negócios, temos um compro-
misso com o futuro. E o futuro nós construímos agora, de
forma consciente e positiva.

Quando se trata de sustentabilidade, toda ação
vale a pena!
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dos recursos naturais.

As organizações passaram a buscar a certificação
ISO 14001 como modelo para definir os seus SGAs. Ao
implementar o sistema de gestão ambiental com base
na normalização, a empresa tem como propósito
objetivar a melhoria de sua performance ambiental,

fundamentada na premissa de que a companhia
regularmente irá revisar e analisar o SGA para
determinar pontos de melhoria. Entre os propósitos
traçados pela norma, estão a implementação e
aprimoramento do sistema de gestão ambiental; a
demonstração da conformidade a terceiros; e a busca
do registro de seu sistema de gestão ambiental por
uma organização externa. Além disso, a ISO 14001
determina que, para realizar uma avaliação ambiental
inicial, deve-se seguir algumas regras. São elas:

identificar os requisitos legais e regulamentares;
identificar os aspectos ambientais das atividades,
produtos ou serviços, de modo a determinar quais
possuem ou possam apresentar impactos ambientais
significativos e que influenciem na responsabilidade
civil; examinar o desempenho em relação aos critérios
internos apropriados, padrões externos, regulamentos,
código de prática, princípios e diretrizes e práticas e
procedimentos de gestão ambiental existentes.

Contudo, se compararmos a aplicabilidade da ISO
14001 a setores diferentes do industrial, pode-se

notar que a confiabilidade da norma ainda não
apresenta grande disseminação. De certo modo, a
certificação ainda possui limites, conforme aponta
Galvão Filho."Certificados padronizados de
conformidade ou eficiência ambiental, como o caso
da série ISO 14000, permitem uma comparação de
resultados e grau de sustentabilidade entre as
empresas. Entretanto, os critérios aplicados ainda são
bastante incipientes pois a ISO 14001 não se refere a
nenhum dado sobre indicadores de performance e
resultados, especialmente no tocante à

sustentabilidade e avaliação/mensuração de
resultados e diminuição de impactos ambientais".

Para obter êxito no SGA, as organizações
necessitam se dedicar constantemente nos processos
que envolvem suas atividades."O caminho correto é o

constante estudo das práticas de sustentabilidade, mais
do que uma busca pela melhoria contínua, e sim a
criação de novos cenários que signifiquem
transformações eficazes e não apenas a melhoria de
um sistema antigo ou inadequado. E ainda adotando
as melhores práticas e tecnologias de controle de
poluição e de eficiência de utilização dos recursos
naturais - qualquer poluição é, na verdade, um

desperdício de matéria-prima ou energia e, portanto, a
adoção da prática de'Produção Mais Limpa'é de fato
um requisito à competitividade das empresas
atualmente, afinal quanto menor o desperdício, maior
a lucratividade", descreve Galvão Filho. As práticas de

Produção Mais Limpa (P+L) as quais o engenheiro se
refere são as estratégias que implicam em uma maior
eficiência econômica por meio da eficiência ecológica,
agregando cada vez mais valor aos produtos e serviços,
com menor utilização de insumos, gerando cada vez
menos resíduos, diminuindo assim a poluição.

As práticas das empresas
Boa parte das grandes companhias já apresenta

há vários anos práticas sustentáveis para as suas
atividades. E cresce gradativamente o volume das
organizações preocupadas com esse propósito.
"Percebe-se que quando há investimentos, se reduz
desperdícios. Todos os segmentos estão se
preocupando. Até mesmo os mais poluidores já têm
consciência de que investir no meio ambiente traz
ótimos resultados. Quando há a gestão ambiental,
existe a redução de acidentes e diminuem os riscos de
ocorrerem multas. Hoje em dia existem no Brasil e no
mundo empresas que apresentam cuidados
superiores às emissões do que a lei exige", detalha

Lemos. Nesse sentido, muitas organizações
desenvolvem seus próprios programas sustentáveis.

Atuando há 55 anos no Brasil, a Caterpillar se
engaja na gestão ambiental desde o início de suas
atividades no país."A atitude é o diferencial da
empresa. Todos os processos refletem sua preocupação
com o meio ambiente: a eliminação de desperdícios, o
cuidado na manipulação dos resíduos tóxicos, o
reaproveitamento de materiais. Nosso programa
interno de reciclagem coleta cerca de cinco toneladas
por ano entre papel, plástico e papelão. Um diferencial
é que, para incentivar a coleta, o dinheiro arrecadado é

revertido em kits escolares para funcionários
estudantes e filhos de funcionários em idade escolar",
explica Antônio Carlos Bonassi, gerente de assuntos
governamentais e institucionais da Caterpillar.

Atendendo às normas da EPA (agência americana
de proteção ambiental), o sistema de gestão
ambiental da Caterpillar é fundamentado na
combinação entre a ISO 14001 e o EPP (Environment
Protection Program), programa ambiental corporativo
de grande alcance, que estabelece metas relativas à
produção de gases de efeito estufa e à gestão e
reciclagem de resíduos. São três elementos que
suportam as iniciativas de crescimento de negócios:
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• Ambiente limpo: operações seguras, eficientes
dentro de suas instalações.

• Produtos e serviços: projetados para serem
limpos, seguros, e eficientes. Houve o investimento
em mais de um bilhão de dólares no desenvolvimento
da nova e exclusiva tecnologia ACERT, que controla a
emissão de gases em, seus motores. Essa tecnologia
atende aos requisitos estabelecidos pela EPATier III,
nos Estados Unidos e Stage Illa, na Europa. Com isso,
um milhão de toneladas de monóxido e dióxido de
nitrogênio deixará de ser emitida na atmosfera até
2010 - o mesmo se 35 milhões de automóveis
deixassem de circular.

• Soluções sustentáveis: exerce a cidadania
empresarial, incentivando o envolvimento de seus
empregados e dirigentes na solução de problemas da
sociedade. A Caterpillar está empenhada em apoiar
ações que ajudem a promover o desenvolvimento
sustentável e encontrar novas formas de atender às
necessidades atuais, sem prejudicar o meio ambiente
para as gerações futuras.

Entre os projetos executados pela Caterpillar, estão:
• Manejo Sustentado de Florestas: no início dos

anos 90, decidiu associar seus esforços aos da Tropical
Forest Foundation, primeiro nos Estados Unidos e,
posteriormente, em 1996, no Brasil, dando apoio à
instalação de sua filial brasileira, em Belém (PA), na
região amazônica. O objetivo dessa parceria foi mostrar
como o uso de técnicas de trabalho de baixo impacto e
da tecnologia apropriada pode reduzir os danos e
aumentar a eficiência da colheita em florestas tropicais.
Além disso, seu objetivo foi cooperar no
estabelecimento de políticas de exploração sustentável
que garantam a permanência dessa atividade

econômica e a perpetuação das florestas tropicais.
• Programas Educacionais Internos: instituído há

mais de dez anos o programa para coleta seletiva de
papeis, plásticos, vidro, alumínio e outros materiais
em todas as áreas da empresa.

• Projeto Cochicho da Mata: para promover os
conceitos do manejo florestal sustentável, foi criado
um projeto para estudantes de 7 a 18 anos. E uma
exposição interativa composta de uma instalação
temática, onde as crianças podem fazer um passeio
pela Floresta Tropical Brasileira. O conceito da
instalação é recriado dentro de um recinto fechado,
com uma área aproximada de 600m2, combinando
elementos teatrais, audiovisual e recursos de
iluminação de última geração.

• Projeto Lixoútil: consiste em uma exposição
temática interativa cujo conteúdo esclarece sobre a

geração de resíduos sólidos, sua separação e coleta
seletiva, a disposição final em aterros e seus processos
de reciclagem. Além de alertar para tais desafios, o
projeto apresenta soluções integradas para a
transformação de materiais degradados em matéria-
prima inovadora, destacando a importância da
mudança das atitudes individuais em relação à
geração de lixo e do gerenciamento correto dos
processos de coleta, seleção e reciclagem.

Já a Amanco Brasil atua no país há 18 anos,
suportada pelo conceito do triplo resultado:
econômico, social e ambiental. "Toda e qualquer ação/
produto desenvolvido pela empresa deve apresentar
vantagens econômicas, oferecer benefícios para a
sociedade e estar ecologicamente adequado. Por isso,
conta com programas de ecoeficiência em todas as
suas unidades fabris", discorre Regina Zimmermann,
superintendente de operações.

A Amanco apresenta tripla certificação."Com a
implementação da ISO 14001, a empresa passou a
gerenciar seus impactos por meio do SIGA (Sistema
Integrado de Gestão Amanco), integrando a gestão da
qualidade, meio ambiente, responsabilidade social,
segurança e saúde ocupacional. A empresa já era
certificada com a ISO 9001 desde 1996. Foram
definidas metas, programas e indicadores e seu
acompanhamento passou a ser estruturado por meio
do modelo do Balanced Scorecard (Norton & Kaplan,
1997), no qual a gestão ambiental foi explicitada nas
perspectivas do desenvolvimento sustentável, da
responsabilidade social e ambiental, e dos processos
internos. A certificação OHSAS 18001 ocorreu em
dezembro de 2004, consolidando assim a tripla
certificação", relata Leandro Caldart, coordenador de
saúde, segurança e meio ambiente.

Além das certificações, a Amanco possui seu
sistema próprio de proteção à saúde e ao meio
ambiente, denominado Prosama. "O programa foi
elaborado de forma prática e flexível, utilizando como

requisitos mínimos normas e regulamentos
internacionalmente reconhecidos, permitindo que as
unidades industriais pudessem elaborar seus
programas individuais segundo suas necessidades,
atendendo aos requisitos legais em vigor em cada
país. O Prosama foi a principal ferramenta para
alcançar resultados nestas áreas, proporcionando
condições laborais e ambientais adequadas e
seguras", detalha Mareio Cordeiro, gerente de
materiais, ambiente, saúde, segurança e qualidade.

Dentre os projetos sustentáveis da Amanco, estão
o sistema de gerenciamento de materiais, que
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assegura o mapeamento de todas as matérias-primas
utilizadas na fabricação de seus produtos. Por seu
intermédio, cada insumo passa por processo de
qualificação, segundo critérios de saúde, segurança,
meio ambiente, percepção, operação e processo, para
assegurar que os materiais utilizados seguem as
recomendações de gestão ambiental e de saúde e
segurança pertinentes; o programa de coleta seletiva e
de gerenciamento de resíduos, que visa sensibilizar
todos os colaboradores efetivos, temporários e
terceirizados para a prática dos três R's - reduzir,
reutilizar e reciclar. Entre os objetivos do programa,
estão gerenciar adequadamente os resíduos levando

em conta aspectos legais, normativos e corporativos,
preparar a documentação referente aos resíduos para
atender os requisitos do SGA, promover a
conscientização ambiental dos colaboradores efetivos,
terceiros e temporários e instruir colaboradores sobre
a classificação dos resíduos, alertando-os sobre os
perigos ao meio ambiente e à saúde humana.

Há 17 anos a Basf passou a adotar no Brasil o
Sistema de Gestão Ambiental proposto pelo Programa
Atuação Responsável (Responsible Care), surgido no
Canadá, em 1985. O Programa é uma iniciativa global
da indústria química que visa a excelência em
segurança, saúde e meio ambiente, e reforça o

compromisso da empresa com o desenvolvimento

na América do Sul.
Planejando seu SGA a longo prazo, a Basf definiu

em 2003 suas metas globais ambientais, reeditadas
em 2007, com previsão para até 2020. Dessa forma, as
metas ambientais globais prevêem as seguintes
reduções: 25% nas emissões de gases de efeito estufa
por tonelada de produto vendido; 70% nas emissões
de poluentes para a atmosfera e 80% nas emissões de
nitrogênio e substâncias orgânicas e 80% nas
emissões de metais pesados nos efluentes.

Entre as prioridades da Basf está a eficiência
energética. "Buscamos envolver as diversas áreas e
departamentos no desafio de produzir cada vez mais
com o uso racional de recursos naturais. O Programa
de Eficiência Energética tem como objetivo promover
a conscientização e a adoção, por parte das diversas
unidades produtivas e de infra-estrutura, de soluções
energeticamente mais eficientes e voltadas ao
desenvolvimento sustentável", acrescenta Neumeier.

Outro diferencial da Basf no Brasil é a Fundação
Espaço Eco (FEE), criada em parcerias internacionais,
como a GTZ (agência de cooperação técnica
internacional do governo alemão) e locais, como a
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Sesi
(Serviço Social da Indústria) e Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial). O projeto para
a criação da FEE surgiu por meio do programa de

"O Código de Proteção Ambiental visa o
monitoramento e a redução do impacto de
emissões atmosféricas, efluentes líquidos e
resíduos sólidos no meio ambiente"

sustentável. Assim, os programas ambientais
estruturam-se no escopo do Atuação Responsável, por
meio do Código de Proteção Ambiental, que visa o
monitoramento e a redução do impacto de emissões
atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos no
meio ambiente."A Basf adota mundialmente o
Programa como sistema de gestão que possibilita

colocar em prática seus valores e princípios, agrega
valor aos negócios e dá sustentabilidade à empresa. O
Programa também contempla o comprometimento de
nossos fornecedores, prestadores de serviço,
distribuidores e clientes. Nesse processo, a Basf e seus
parceiros conquistam mais segurança, respeito e
credibilidade", explica Bert Neumeier, gerente de meio
ambiente e segurança industrial e patrimonial da Basf

sugestões da Basf. "Um colaborador incentivou que a

empresa instituísse um centro para desenvolvimento
ambiental. Após alguns anos, a idéia amadureceu e
foi instituída a Fundação, com a missão de promover
o desenvolvimento sustentável na sociedade por meio
do compartilhamento de tecnologias e conhecimento
em ecoeficiência, educação ambiental e
reflorestamento, focando o balanceamento dos
aspectos ambientais, econômicas''e sociais", define
Sônia Karin Chapman, diretora presidente da FEE.

Atuando no mercado de chocolates e petcare há
98 anos nos EUA e há 31 no Brasil, a Mars acaba de

implantar em sua unidade em Mogi Mirim um
projeto inovador para a economia de água. Trata-se de
um sistema de captação, purificação, uso e reuso da
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água utilizada para os setores de produção e
administrativo. Parte do sistema, para o qual foram
investidos cerca de R$ 10 milhões, entrou em
funcionamento neste mês de maio. O projeto
constitui da recuperação da qualidade da água por
meio de investimentos contínuos em sistemas e
tecnologias eficientes de purificação, operados com
responsabilidade técnica e de segurança.

"O sistema surgiu como projeto para a fábrica se
tornar autossuficiente em sua necessidade de uso de
água. A ação responde ainda a uma prerrogativa da
empresa em ações de sustentabilidade. A Mars acredita
que a sustentabilidade é um valor-vital e permeia a

forma como a empresa conduz todo o seu negócio. O
projeto teve início em 1998, com a construção de uma
Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETE).
Em 2007, o sistema foi aumentado com a captação de
águas de chuvas. Agora, o sistema se completa com
poços artesianos, tratamento de efluentes domésticos,
sistemas de filtração, osmose reversa e prensagem de
sólidos. Para isso, foram envolvidos os funcionários e
colaboradores da empresa por adoção de práticas,
técnicas e tecnologias para reduzir, reutilizar e reciclar a
água de forma inteligente e responsável", detalha
Zótico Silva, gerente da fábrica da Mars Brasil em Mogi
Mirim.

O projeto inclui a preservação e conservação dos
recursos hídricos; segurança e autonomia do
abastecimento de água da unidade em Mogi - a
fábrica utiliza 14 mil metros cúbicos de água por mês.
Os resultados estimados do projeto abrangem: a
minimização dos efluentes líquidos, o que contribui
para a cidade e meio ambiente; a disponibilização de
outorgas - a redução do volume de captação de água
em função do reuso gerou um aumento da
disponibilidade de água na bacia hidrográfica da
região para o suprimento dos demais usuários, como
abastecimento público, implantação de novos
empreendimentos e a preservação do meio ambiente;
a manutenção da conformidade ambiental em relação
aos padrões e normas ambientais estabelecidos no
Brasil; e a habilitação para receber incentivos e
coeficientes redutores dos fatores da cobrança pelo
uso da água.

Destinando anualmente cerca de 5% de seu plano
anual de investimentos para as questões ambientais, a
indústria farmacêutica Mantecorp foca a sua atuação
às questões sustentáveis. "Esse investimento é
dirigido aos importantes projetos implementados, tais
como campanhas de educação ambiental, uso
racional de água e energia elétrica, redução da

geração de resíduos, neutralização de carbono,
preservação da onça-pintada através dos corredores
de biodiversidade, pomar urbano, preservação e
manutenção de áreas verdes da cidade de São Paulo,
entre outros. Além disso, a Mantecorp sempre fica
atenta a eventuais novas demandas na questão
ambiental", detalha Clemente del Drago, diretor de
relações institucionais e corporativas da Mantecorp.

Certificada pela ISO 14001 desde 2008, a empresa
apresenta como um grande diferencial o projeto da
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), no
Pantanal Matogrossense, responsável pela
neutralização de 100% das emissões de gases de
efeito estufa (GEE) de suas unidades em caráter
perpétuo."Os primeiros objetivos foram alcançados
imediatamente após a certificação da RPPN,
garantindo a Mantecorp a neutralização das emissões
de GEEs de todas as suas unidades. Assim, a empresa
conseguiu neutralizar todas as suas emissões de GEEs
e, em paralelo, proteger os corredores de
biodiversidade para a preservação da onça-pintada.
Após a implantação, obtivemos outros grandes
resultados com a multiplicação do projeto em outras
áreas interessadas e também por meio do trabalho de
conscientização com seus funcionários. Um grande
exemplo dessa multiplicação foi o projeto piloto
Programa Consultório Neutro, com o objetivo
principal de neutralizar alguns consultórios médicos
por meio da adesão voluntária de nossos
stakeholders", detalha Drago.

Apresentando como visão estratégica o objetivo
de estar entre as dez principais petroquímicas globais
até 2012, a Braskem está fortemente voltada na
melhoria contínua de seu desempenho em saúde,
segurança e meio ambiente. Este empenho mostra
que, nos últimos seis anos, a empresa reduziu em
13% seu consumo de água, em 1,6% o de energia, em
mais de 47% a emissão de efluentes líquidos e em
66% de efluentes sólidos.

Como a primeira empresa do mundo a produzir e
certificar o polietileno e o polipropileno verdes com
matéria-prima 100% renovável, a Braskem atua em
parceria com seus clientes para aprimorar a
competitividade da cadeia produtiva da petroquímica
e dos plásticos. Como forma de reconhecimento de

suas ações, a empresa recebeu pela terceira vez o
ROE (Return on Environment), prêmio dedicado às
companhias que atuam focadas na melhoria
ambiental aliada ao desempenho operacional,
oferecido pela GE Infrastructure - Water and Process
Techonologies.
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Tecnologia aliada ao meio
ambiente

No dia 5 de junho de 2007, dia mundial do meio
ambiente, a São João Energia Ambiental, subsidiária
da Biogás Energia Ambiental S/A, inaugurou a planta
de coleta e queima do metano destinada à extração e

destruição do gás bioquímico (biogás) gerado no
Aterro Sanitário São João, em São Paulo/SP. O
empreendimento, além de impedir a liberação do
metano à atmosfera, que polui 21 vezes mais que o

gás carbônico, gera energia elétrica ambientalmente
sustentável. Assim, é evitada a necessidade de outros
investimentos voltados à geração de energia com
impacto ambiental significativo.

Para concretizar esta realidade, a São João Energia
contou com a direta participação da Elipse Software que
implementou o software E3 na usina. O sistema realiza
todo o controle e supervisão do processo de extração e
queima do gás bioquímico utilizado como combustível
na geração de energia. A idéia, segundo Daniel Picanço,
supervisor de monitoramento da planta de extração de
biogás, foi a de seguir o exemplo da usina instalada no
Aterro Bandeirantes, também localizada na capital
paulista e monitorada pelo E3 desde janeiro de 2004.

A escolha do software partiu em função primeiro
de uma questão econômica e segundo pela razão da
Next Automation já conhecer a solução, possuindo
todo o expertise técnico necessário para instalação e
programação do sistema."Nada mais foi do que a
utilização do conhecimento adquirido durante a
implementação do E3 no Bandeirantes, visando obter
custos competitivos e maior facilidade no processo de
aplicação e manuseio da ferramenta", resume o
gerente de vendas e marketing da Next Automation,

Alex Sander M. Urbano. O processo de instalação do
software foi iniciado em abril de 2007, antes mesmo da
inauguração oficial da planta. O software foi
previamente adotado com a finalidade de realizar todo
o controle e monitoramento do processo de extração e
queima do biogás e de toda a instrumentação da usina.

O complexo é constituído por duas usinas. A
primeira é responsável pela captação do biogás
gerado a partir da decomposição do lixo depositado
no aterro sanitário. Na seqüência, os gases são
conduzidos até a segunda usina, mais precisamente
até os motogeradores, onde é realizada a queima e
transformação do metano em energia.

Diferente da solução adotada no Aterro
Bandeirantes, que contava apenas com uma licença
Client, o São João possui cinco no total: uma Server,
duas Client e duasViewer Only. O E3 Server e os E3

Client estão localizados na sala de controle, enquanto os
E3 Viewer Only podem ser acessados através de
qualquer computador, bastando estar conectado ao
sistema. A aplicação é praticamente igual aquela
existente no Bandeirantes. Entre os recursos oferecidos
pela ferramenta, destaque para a emissão dos relatórios
e gráficos. Através deles, os operadores têm acesso à
medição do gás absorvido, queimado e liberado, pela
usina sob a forma de gás carbônico à atmosfera.

O software também disponibiliza todas as
informações referentes à temperatura e pressão do
gás, vazão, número de horas trabalhadas por cada um
dos motogeradores, além de realizar uma análise do
percentual de metano e oxigênio emitidos pelo aterro.
Para reforçar ainda mais o controle de todo o

processo, em um intervalo de cinco minutos, o E3
emite um registro, contendo as informações a
respeito de todos os diferentes parâmetros da planta.
Dados que, segundo Picanço, são totalmente
confiáveis e fundamentais para a obtenção dos
créditos de carbono junto à Organização das Nações
Unidas (ONU)."Sem o E3, não teríamos como
comprovar ao auditor da ONU a quantidade precisa e
correta do biogás que é liberado à atmosfera sob a
forma de gás carbônico. Não basta medir, é preciso
registrar as informações", declarou o supervisor.

Para realizar a queima do metano e posterior
geração de energia, foi construída uma estrutura
composta por cerca de 30 quilômetros de tubos de
polietileno de alta densidade (PEAD), conectados a
150 drenos. No entanto, antes do gás entrar em
contato com os motogeradores, ele passa por todo um

processo de condensação e secagem na usina.
O objetivo é retirar toda a umidade do ar, diminuindo

o risco de corrosão das paredes dos motogeradores. Na
seqüência, os gases são enviados, via os tubos, até os
motogeradores, onde é feita a queima do metano e
geração de energia. A usina conta com 16 motogeradores,
tendo capacidade para gerar 170.000 MWh ano. Já o gás
excedente, ou seja, que não pode ser enviado aos
motogeradores é queimado nos chamados flares, onde é
feita a combustão destes gases, liberados sob a forma de
gás carbônico à atmosfera. A soma da destruição
controlada do gás excedente e aquele queimado nos
motogeradores resulta nos créditosde carbono.

No caso do Aterro São João, a quantidade de
biogás aproveitada, ou seja, convertida em energia é
capaz de gerar 24.6 MW de potência, o suficiente para
abastecer os domicílios de uma cidade de até 400 mil
habitantes por hora. Vale lembrar que, a cada
semestre, um auditor da ONU visita as usinas para
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verificar se a quantidade de gás liberado segue os
padrões que foram previamente acordados com a
empresa responsável pelo empreendimento.

A Duke Energy Geração Paranapanema possui
dois projetos que se destacaram pelas soluções
inovadoras em benefício do meio ambiente natural e
das comunidades, e pela excelência de suas práticas
na Bacia do Rio Paranapanema. O primeiro é o

Controle de Plantas Aquáticas (macrófitas) por Meio
da Manipulação do Meio Ambiente", realizado no
reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto Grande,
leva em conta que a macrófita (planta aquática),
exposta à temperatura ambiente, desidrata-se e
resseca. A equipe de profissionais de meio ambiente
da empresa faz um trabalho em conjunto com a área
de planejamento da operação, baixando o nível do
reservatório para que as plantas fiquem expostas,
controlando, assim, sua proliferação.

Segundo o engenheiro e consultor Ivan Takeshi
Toyama, trata-se de uma iniciativa inovadora, criada
dentro da Duke Energy, que teve grande resultado
socioambiental. Realizado anualmente desde 2004,
por períodos entre 10 e 15 dias, o rebaixamento causa

uma redução média de 2,2 metros no nível da água.
Isso possibilita que a empresa promova, em conjunto
com a prefeitura municipal e a comunidade local, um
mutirão de limpeza do reservatório. Essa limpeza é
essencial, pois o excesso de plantas reduz o fluxo de
água nos braços dos reservatórios e gera, ainda,
limitações à navegação, à prática de esportes
aquáticos e à captação de água para abastecimento
público e outros fins.

O outro projeto é a Mitigação de Impactos em
Reservatórios Hidrelétricos - Estudo de Caso da UHE
Taquaruçu, que avaliou uma série de programas e projetos
desenvolvidos de forma integrada, visando à redução dos

impactos ambientais causados pela construção do
reservatório da Usina Hidrelétrica Taquaruçu. Entre os
principais resultados alcançados, destaca-se a
implantação de Áreas de Conservação Ambiental, em
2.800 hectares, e o reflorestamento de 1.026 hectares com
alta diversidade de espécies florestais, servindo como

'ilhas'de diversidade aos fragmentos remanescentes da
região. Vale ressaltar que essas áreas reflorestadas
ultrapassam os 408 hectares de remanescentes florestais
que havia antes do enchimento do reservatório.
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