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SABESP

Para  atender a esse objetivo a Sabesp implan-
tou um Plano de Manutenção Civil, com a 
finalidade de padronizar os procedimentos e a 
linguagem para a realização de inspeções civis, 

criando índices para priorizar as ações de reparos e 
recuperações em suas estruturas de concreto. 

Atendendo ao plano de manutenção implantado, 
os serviços realizados pela EPT – Engenharia e Pes-
quisas Tecnológicas S.A. contemplaram inspeções 
civis para identificação de problemas patológicos, 
suas causas e origens, além do uso e aprimoramen-
to do índice que mede a gravidade das patologias 
para priorização dos serviços corretivos, bem como 
a indicação dos procedimentos e quantificação dos 
reparos e recuperações necessárias. 

Das 243 estruturas hidráulicas inspecionadas 
(reservatórios, ETA’s e ETE’s), o presente trabalho 
divulga um estudo realizado pela análise desses pro-
blemas patológicos detectados nos 197 reservatórios 
de água potável, localizados em todo o interior e 
litoral do estado, levando a uma visão global das 
principais patologias encontradas nessas estruturas 
hidráulicas. 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
é responsável pela implantação, operação e manutenção do Sistema 
Adutor e de Distribuição de Águas nas Unidades do interior e do litoral 
do estado, além da Região Metropolitana. A companhia vem buscando, 
nas últimas décadas, adequar e modernizar suas atividades de inspeção 
e manutenção civil, de modo a garantir a operação de todo o sistema e o 
atendimento crescente à demanda das regiões atendidas. 

o foco na moDernização
Das ativiDaDes De inspeção
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SANEAMENTO

O FOCO NA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO

GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

A manutenção é uma atividade sistemática para 
garantir a operação de equipamentos eletromecâni-
cos. A exemplo do que existe na modalidade eletro-
mecânica, há tendência de que sejam desenvolvidos 
e implantados cada vez mais planos de manutenção 
civil para as estruturas de concreto. O retardamento 
da área civil em relação à área eletromecânica pode 
ser explicado pelas características próprias das obras 
civis, que são muito menos sensíveis, ao longo do 
tempo, aos efeitos de degradação, do que os equipa-
mentos eletromecânicos. 

A Sabesp, no início da década de 90, foi uma das 
empresas pioneiras a se propor implantar um Plano 
de Manutenção Civil, abrangente e sistematizado, 
voltado para as estruturas de concreto. Esse trabalho 
é uma evolução do plano de manutenção realizado 
naquela década. 

Para os sistemas operacionalizados e mantidos 
pela Sabesp, essenciais ao atendimento público, um 
esquema de manutenção programado com vistorias 
e intervenções periódicas se torna importante para a 
identificação, em tempo hábil, do tipo de deteriora-
ção que está sofrendo a estrutura 
e controle de sua evolução com 
o tempo, para evitar situações 
emergenciais que podem ser trau-
máticas e muito custosas. 

Esse enfoque insere-se na 
tendência mundial desencadeada 
pelos estudos de durabilidade e 
de vida útil que evidenciaram a 
necessidade de manutenção das 
estruturas de concreto. 

As obras civis têm caracte-
rísticas próprias quanto a sua 
execução, mão de obra e materiais 
empregados, grau de precisão 
de suas dimensões, variações de 
comportamento decorrentes da integração com o 
meio em que se inserem e aos critérios de segurança 
a serem obedecidos. 

O conceito de manutenção civil implica clara 
identificação das condicionantes do meio ambiente 
local, das características de projeto, de execução, dos 
materiais e da operação de forma a incluir, ainda na 
fase de implantação, providências de projeto, que 
venham minimizar as ações de manutenção ao longo 
da vida útil da obra. 

Outra vantagem em considerar as necessidades 

de manutenção na etapa de projeto é a previsão de 
condições mínimas e seguras para sua realização 
(acessos, dispositivos para execução de vistorias e 
substituições etc). 

Esse trabalho apresenta uma linha mestra para 
estabelecer essas porcentagens, e é aplicada a uma 
das combinações possíveis entre os parâmetros em 
estudo. 

SERVIÇOS REALIZADOS 

Os serviços realizados contemplaram vistorias 
com cadastramento das anomalias, análise e diag-
nóstico do quadro patológico, avaliação estrutural 
preliminar acerca da segurança, indicação de 
necessidade de reforço de elementos estruturais, 
recomendações terapêuticas para recuperação e 
proteção das estruturas em concreto armado, for-
necimento de planilha orçamentária e emissão de 
relatório das estruturas. Compreendeu também a 
alimentação dos dados em um sistema informati-
zado e a adequação dos manuais disponibilizados 
pela Sabesp. 

COLETA DOS DADOS  
A SEREM ANALISADOS 

O objetivo de uma inspeção 
visual é obter o levantamento 
quantitativo e a avaliação qua-
litativa das anomalias existentes 
em uma estrutura. A análise 
das anomalias observadas exige 
uma visão de conjunto para 
possibilitar o estabelecimento 
de suas causas de forma global, 
levando-se em consideração os 
efeitos interativos e interdepen-
dentes, e as consequências para 
a estrutura como um todo. Em 

síntese, os trabalhos de campo retratam a obra e os 
de escritório analisam esse retrato para determinar 
o estado de conservação da estrutura, por meio de 
classificações que visam a priorizar as ações de 
recuperação necessárias. 

Os dados coletados são inúmeros e geralmente em 
trabalhos similares são utilizados de forma particula-
rizada para cada estrutura. O desafio desse trabalho 
foi o de estabelecer as relações entre os números, pelas 
correlações percentuais, e traduzi-las em sugestões de 
melhorias nos projetos e nas construções. 

A Sabesp, no 
início da década 
de 90, foi uma 
das empresas 
pioneiras a se 

propor implantar 
um Plano de 

Manutenção Civil
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ANÁLISE DO GRAU DE DETERIORAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS 

Os serviços de inspeção foram executados 
visando avaliar as condições de 
funcionalidade, durabilidade e 
estabilidade das estruturas. Por 
meio dessas inspeções foi possível 
determinar cada anomalia existente 
e relacioná-la com sua causa pro-
vável, fatores de ponderação e de 
intensidade, chegando-se no grau 
de deterioração de cada elemento 
estrutural e da estrutura como um 
todo. Esse índice permitiu classificar 
cada estrutura de acordo com seu 
nível de deterioração. 

Analisando os valores apresenta-
dos na Figura 02, constata-se que 
cerca de 40% das estruturas têm grau de deterioração 
considerado crítico, ou seja, são estruturas que re-
querem intervenção imediata, para garantir a conti-
nuidade de sua utilização, segurança e estabilidade. 

METODOLOGIA APLICADA PARA O 
TRATAMENTO DOS DADOS 

Após a realização das inspeções e compilação 
dos dados levantados em campo, partiu-se para o 
tratamento das informações obtidas, por um sistema 
informatizado, a fim de se obter uma visão global 
dos principais problemas observados. O objetivo 
desse estudo foi detectar qual o tipo de anomalia 
mais frequente no universo dos reservatórios inspe-
cionados, qual o elemento estrutural mais afetado, 
a causa mais incidente e em qual tipo de estrutura 
isso ocorreu. 

O primeiro parâmetro estudado determinou 
qual a taxa de deterioração apresentada pelas 197 
estruturas inspecionadas, em razão da relação entre 
as áreas deterioradas e totais. 

Após a avaliação dessa taxa de deterioração, o 
próximo parâmetro foi detectar o tipo de anomalia 
que mais afeta essas estruturas e a face em que 
isso ocorreu. 

Uma vez determinada a patologia que mais con-
tribuiu para a deterioração dessas estruturas, assim 
como a face em que isso ocorreu, foram realizadas 
análises para verificar qual o elemento estrutural é 
mais propenso à anomalia de maior incidência (laje 
de cobertura, laje de fundo, parede, viga e pilar). Na 

sequência, detectou-se para o elemento mais atin-
gido qual a causa da anomalia que mais ocorreu. 
Por fim, em qual tipo de reservatório isso ocorreu 
com maior frequência, se nos apoiados, enterrados, 

semienterrados ou elevados. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Verificou-se que a relação entre 
a área total de concreto e a área 
deteriorada é cerca de quatro vezes 
maior na face interna das estruturas, 
ou seja, as superfícies que ficam 
permanentemente em contato com 
água, no estado líquido ou vapor, 
são as mais suscetíveis à deteriora-
ção, reafirmando assim a influência 
negativa da água sobre as estruturas 
de concreto, em particular da água 

clorada. 
Constata-se pelos gráficos anteriores que a 

anomalia de maior incidência nas estruturas ana-
lisadas foi a ocorrência de corrosão das armaduras, 
com consequente exposição das barras. Cerca de 
45,2% da área deteriorada se encontra afetada com 
esse tipo de anomalia. Em sua grande maioria, isso 
ocorre pela face interna, em consequência do ataque 
exposto acima. 

Nota-se claramente que a laje de cobertura é, 
disparada, o elemento estrutural que sofreu maior 
incidência de deterioração ocasionada por corrosão 
de armaduras. Verificou-se que em todas essas lajes 
de cobertura que apresentaram problemas de corro-
são, o cobrimento insuficiente foi o principal faci-
litador para a entrada de agentes agressivos. Entre 
todas as possíveis causas das quais esta patologia se 
origina, o índice de cobrimento insuficiente chega a 
78,9%. Este percentual representa a proporção dessa 
causa com relação às demais prováveis constatadas 
em toda a área com presença de armadura exposta 
e corroída. Tem-se como agravante que as lajes 
de cobertura pela face interna são atingidas pela 
umidade com gás cloro utilizado no tratamento da 
água potável, conforme já comentado. 

Em seguida, com 18,7% de ocorrência, a fis-
suração do concreto também tem forte influencia 
no desenvolvimento desse tipo de patologia, pois 
propicia a entrada de agentes agressivos atacando 
as armaduras. 

O tipo de reservatório que apresentou maior 
relação entre as áreas afetadas e totais foi o tipo 

SABESP
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enterrado. Os elevados e os semienterrados apresen-
taram praticamente a mesma porcentagem entre 
áreas afetadas. O tipo apoiado foi o que apresentou 
menor porcentagem de área deteriorada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro do universo das ocorrências cadastradas 
durante as inspeções civis e análise das mesmas, 
pode-se verificar que há diferentes combinações 
que levam a conclusões sobre os vários aspectos 
relacionados com os parâmetros anomalia, causa, 
elementos estruturais e tipos de estrutura. Neste 
trabalho é apresentada uma linha mestra de estudo, 
que pode ser repetida para se obter outras intercorre-
lações, bastando redirecionar o manuseio dos dados. 

Os resultados obtidos se mostraram aderentes à 
realidade das teorias de durabilidade das estruturas, 
provando a necessidade de atendimento às exigên-

O FOCO NA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO

cias das normas atuais quanto às recomendações 
de cobrimento das armaduras, segundo as diretri-
zes da NBR-6118, que estabelece um cobrimento 
mínimo para o caso específico de reservatórios de 
água potável. 

Os dados utilizados neste trabalho foram cole-
tados seguindo a sistemática de um Plano de Ma-
nutenção Civil, dando credibilidade, organização e 
padronização às informações. 

Para a redução das anomalias congênitas é 
importante conhecer qual a incidência porcentual 
das mesmas no universo dos reservatórios inspecio-
nados, que foi o objetivo deste trabalho. 

Desta forma, o plano de manutenção deve ser 
considerado já nas etapas de projeto e execução. 
Tal prática visa a reduzir o universo de anomalias 
congênitas e, por consequência, aumentar o grau 
de qualidade das obras, minimizar os custos de 
manutenção e evitar as situações emergenciais.

Renata Garrido e Lilian Quattrone Gregorio são da EPT – Engenharia 
e Pesquisas Tecnológicas S.A; 
Lucy Inês Olivan e Luércio Scandiuzzi são da Techconsult 
Engenheiros Associados; 
Olga Shizue Taki é da Sabesp. 
Todos são engenheiros civis.

SANEAMENTO

Este case foi apresentado no 25º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação Brasileira de Manutenção 
(Abraman), em 2010.
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DUKE ENERGY BRASIL 

A 
Duke Energy mantém seu foco na excelência 
operacional, segurança, compromisso com 
o meio ambiente e serviços aos clientes e às 
comunidades onde opera seus ativos.

Uma das subsidiárias da Duke Energy Corpo-
ration é a DEI – Duke Energy International, res-
ponsável pelos ativos da empresa fora dos Estados 
Unidos da América. É exatamente nessa divisão da 
companhia que os investimentos no Brasil estão 
inseridos. 

A Duke Energy Brasil, maior investimento in-
ternacional da Duke Energy International, opera 
e administra, desde 1999, as usinas Jurumirim, 
Chavantes, Salto Grande, Canoas II,  Canoas I, 
Capivara, Taquaruçu e Rosana. As oito usinas 
hidrelétricas instaladas ao longo do Rio Paranapa-
nema possuem capacidade total instalada de 2.307 
megawatts (MW) e representam cerca de 2% da 
energia produzida no país.

Além das oito usinas, a Duke Energy ainda 
mantém, na cidade de São Paulo, um escritório 
administrativo.

Líder na operação de ativos de energia, com sede em Charlotte 
(EUA), a Duke Energy está entre as maiores companhias do setor 
energético nos Estados Unidos e no mundo. O extenso portfólio de 
serviços inclui desde a geração de energia elétrica pela operação 
de usinas hidrelétricas, térmicas e nucleares à comercialização 
e distribuição dessa energia. Projetos nas áreas sociais e de 
preservação ambiental também fazem parte da rotina da empresa.

Boas práticas com a
colaBoração florestal

m i G u e L  c o n r A D o  F i L h o  /  A n t o n i o  m A n o e L  c A r D o s o  r i b e i r o 
s i m o n e  L e i t e  D o s  s A n t o s 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS 
DESENVOLVIDOS PELA DUKE ENERGY

A Duke Energy, por meio de sua Política de Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança, tem o compromisso 
com o meio ambiente e o desenvolvimento das co-
munidades onde atua. No desafio constante de con-
ciliar as expectativas da sociedade e a manutenção 
das riquezas naturais, a empresa promove diversas 
ações e projetos de responsabilidade socioambiental 
ao longo da Bacia do Paranapanema.

Os principais programas ambientais são:

Programa de Revegetação
A conservação e recuperação da fauna e da flora 

regionais são compromissos que a Duke Energy 
mantém entorno de seus reservatórios.

A Duke Energy vem implan-
tando reflorestamentos e incenti-
vando os processos de regeneração 
natural da vegetação no entorno 
dos reservatórios. O Programa de 
Revegetação já plantou mais de 
9.000.000 de mudas de árvores na-
tivas, num total de mais de 5.500 
hectares de áreas recuperadas.

Programa de Manejo 
Pesqueiro

O programa de Manejo Pes-
queiro da Duke Energy tem 
como principal foco de atuação 
manter o equilíbrio do ecossiste-
ma e preservar a biodiversidade e a riqueza da fauna 
aquática do Rio Paranapanema. Iniciado em 2001, 
anualmente ele promove a soltura de 1.500.000 
peixes na bacia do rio, e serve como referência para 
outras ações do gênero em todo o Brasil.

Como consequências muito positivas desse tra-
balho, são criadas condições para o desenvolvimento 
das comunidades regionais pela pesca profissional e 
esportiva, conscientizando seus habitantes quanto 
ao controle da poluição do rio e respeito à piracema.

As espécies de trabalho (piracanjuba, pacu, dou-
rado, curimbatá, piapara e piava-três-pintas) são 
criadas na Estação de Hidrobiologia e Aquicultura 
de Salto Grande, por um convênio entre a Duke 
Energy e as Faculdades Luiz Meneghel (FALM) 
para pesquisa e desenvolvimento em aquicultura. 

Importantes linhas de pesquisa associadas ao 
programa, que preveem monitoramento genético, 

ENERGIA

BOAS PRÁTICAS COM A COLABORAÇÃO FLORESTAL

migratório e também a classificação das espécies, 
também são realizadas em parceria com as univer-
sidades Unesp (Universidade Estadual Paulista) de 
Botucatu, UEL (Universidade Estadual de Londri-
na) e UEM (Universidade Estadual de Maringá).

Programa de Promoção Florestal
Outra importante iniciativa é o Programa de 

Promoção Florestal, objeto de estudo deste trabalho.

O PROJETO

Objetivos
A intensa degradação, associada às questões 

legais e principalmente hídricas, tem incentivado 
algumas iniciativas de restauração das florestas ci-
liares nas últimas décadas, geralmente objetivando 

a proteção e reservatórios de abas-
tecimento público, de geração de 
energia ou a recuperação de áreas 
ciliares mineradas.

Sob o ponto de vista da Duke 
Energy, proteger e gerenciar de 
forma sustentável os recursos 
naturais, são fatores críticos para 
a qualidade de vida na área de 
atuação, para o meio ambiente 
e para o sucesso, a longo prazo.

Sendo assim, a Duke Energy de-
senvolve o Programa de Promoção 
Florestal, que tem como objetivos: 

• A manutenção da qualidade 
e quantidade dos recursos hídri-

cos, para a sua utilização na geração hidrelétrica e 
em suas variadas formas de usos múltiplos como 
lazer, irrigação, abastecimento etc.

• Aumento da mata nativa no entorno de seus 
reservatórios e em rios e córregos tributários a seus 
reservatórios; 

• Promoção do interesse na conservação do meio 
ambiente nas microbacias hidrográficas de contri-
buição de seus reservatórios;

• Preservação da fauna por meio da restauração 
de fragmentos florestais;

• Responsabilidade socioambiental, por parcerias 
com produtores rurais e entidades ligadas a projetos 
voltados ao desenvolvimento regional.

Método
A parceria entre a Duke Energy e o proprietário 

rural é fundamental para sucesso do programa. 

A Duke Energy 
está entre 
as maiores 

companhias do 
setor energético 

nos Estados 
Unidos e no 

mundo
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Quantidade de mudas distribuídas pela Duke Energy desde 1999

Gráfico 1

DUKE ENERGY BRASIL

Essa parceria ocorre por meio da celebração de um 
contrato de colaboração florestal entre as partes, na 
qual a Duke Energy fornece mudas florestais nati-
vas de qualidade com diferencial de alta diversidade 
florística e genética, além de subsídios técnicos para 
a implantação e manutenção dos reflorestamentos. 
Ao proprietário rural cabem a elaboração do projeto 
técnico, quando a área for maior que um hectare, e 
as atividades de preparo de solo, execução do plantio 
e manutenção da área recuperada.

Podem participar do Programa os proprietários 
que possuam propriedades rurais localizadas na 
margem dos reservatórios ou propriedades cujos rios, 
ribeirões e nascentes deságuem nos reservatórios 
operados pela Duke Energy. 

Para esses projetos, as mudas fornecidas aos 
colaboradores florestais são adquiridas em viveiros 
parceiros, pois a Duke Energy não possui sementeira 
de produção de mudas. É interessante ressaltar que o 
lote de mudas que o parceiro recebe é composto por 
mudas de árvores nativas da região acondicionadas 
em tubetes plásticos, sendo 1/3 de espécies de rápido 
crescimento e recobrimento rápido do terreno e que 
se desenvolvem bem em plena luz (pioneiras); 1/3 de 
espécies de crescimento médio e que se desenvolvem 

bem em plena luz e também à sombra (secundárias 
iniciais) e 1/3 de espécies de crescimento lento, mas 
de porte elevado que vivem na sombra na fase inicial 
de desenvolvimento e sobressaem sobre a floresta 
quando adultas (secundárias tardias e clímax).

Atualmente a Duke Energy trabalha com um 
grande número de espécies de mudas florestais 
nativas, cerca de 160, o que gera uma grande di-
versidade biológica. Lembrando que são espécies 
que fornecem alimentos para a fauna, atraindo 
dispersores de sementes. 

Diversas instituições como Associações de Pro-
dutores, Cooperativas Rurais, Sindicatos Rurais, 
Escolas Agrícolas, Polícia Florestal, CATI, EMA-
TER, IBAMA, IAP, DEPRN etc. têm apoiado na 
divulgação e captação de produtores rurais interes-
sados no programa, servindo como um primeiro 
contato antes do encaminhamento do interessado 
à Duke Energy. 

OUTRAS INICIATIVAS  
DENTRO DESSE PROGRAMA

Propriedade Amiga da Floresta
A Duke Energy, em uma ação de reconhecimen-

5.700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

203.451
189.679

146.922

88.174
76.442

313.670

176.825

217.130

94.17289.378

47.592



Nov.Dez/2010

17

to aos parceiros do Programa de Promoção Florestal, 
lançou uma placa comemorativa relacionada ao 
programa.

Todos os proprietários rurais nas regiões das 
usinas de Canoas I e II (maior número de adesões ao 
programa) que são atualmente parceiros da Duke 
Energy e destinaram uma parte significativa de 
suas terras ao plantio e a recuperação de maciços 
florestais – e permanecem preservando esses espa-
ços – têm esse reconhecimento afixado na porta de 
suas propriedades.

Essa placa é uma homenagem da Duke Energy 
a essas pessoas que, entre tantos hectares de áreas 
destinadas ao desenvolvimento agrário, sabem tam-
bém reservar um espaço nobre, natural, dedicado 
ao meio ambiente e à preservação da fauna e da 
flora típicas do Paranapanema.

Parceria com a Flora Vale – 
Projeto Broto Verde

As mudas utilizadas no Programa de Promoção 
Florestal são produzidas e/ou armazenadas no Vi-
veiro de Mudas da Flora Vale, uma entidade ligada 
ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
de Assis/SP.

Essa instituição trabalha com um projeto mul-
tidisciplinar conhecido como “Broto Verde”, no 
qual crianças e adolescentes de famílias de mais 
baixa renda recebem assistência escolar, orienta-
ção psicológica e desenvolvem diversas atividades 
relacionadas à educação esportiva, ambiental e 

agrícola, acompanhando a produção de mudas de 
árvores para reflorestamento.

O apoio da Duke Energy, uma das parceiras da 
instituição, permitiu que mais de 550 jovens fossem 
atendidos pelo projeto.

Essa iniciativa orgulha a todos, pois mostra que, 
além de promover a recuperação de um bem extre-
mamente precioso – nossas florestas – também é 
possível cultivar outro bem de valor ainda maior: 
futuros cidadãos, ambientalmente conscientes.

RESULTADOS OBTIDOS

De 1999 até agosto de 2010, a Duke Energy já 
distribuiu 1.649.135 mudas florestais de espécies 
nativas.

Por meio desse programa a Duke Energy já 
restaurou 1.099,42 hectares em áreas de terceiros, 
ou seja, em locais que não estão sob concessão 
da empresa, mas que estão sob influência de seus 
reservatórios.

Entre os Estados de São Paulo e do Paraná, são 
beneficiados com esse programa 48 municípios em 
mais de 750 propriedades rurais:

• Estado de São Paulo: Buri, São Pedro do Turvo, 
Bernardino de Campos, Ipaussu, Cerqueira Cezar, 
Santa Cruz do Rio Pardo, Timburi, Itaí, Chavantes, 
Canitar, Salto Grande, Ourinhos, Ribeirão do Sul, 
Assis, Candido Mota, Palmital, Ibirarema, Platina, 
Echaporã, Campos Novos Paulista, Lutécia, Ma-
rília, Maracaí, Nantes, Rancharia, Iêpe, Florínea, 

ENERGIA

BOAS PRÁTICAS COM A COLABORAÇÃO FLORESTAL

Total de áreas restauradas por reservatório 

Gráfico 2

Canoas II Canoas I Jurumirim

417,96

304,30

165,24

77,24 58,00 44,04 29,85
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Salto GrandeRoasanaChavantesTaquaruçuCapivara
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Gardênia, Pedrinhas Paulista, Lucélia, Cruzália, 
Paraguaçu Paulista, Tarumã, Taciba, Sandova-
lina, Pirapozinho, Anhumas, Tarabaí, Presidente 
Prudente, Presidente Bernardes, Euclides da Cunha, 
Rosana e Teodoro Sampaio.

• Estado do Paraná: Itambaracá, Andirá, Pore-
catu, Cornélio Procópio e Maringá.

CONCLUSÕES

O compromisso com as ações de reflorestamento 
em margens de cursos d’água gera a melhoria das 
condições ambientais dos recursos hídricos, redução 
de processos de erosão e manutenção da biodiver-
sidade regional.

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 frag-
mentos florestais, através dos plantios das mudas de 
espécies nativas doadas a essas propriedades rurais, 
possibilita o melhoramento na qualidade da água, 
por meio 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. 

Outro destaque é que as áreas de extensa 
ocupação de propriedades rurais com lavouras e 

áreas de pastagem impediam a permanência da 
fauna nessas regiões, já que havia uma carência 
de alimento e abrigo natural. Com a adesão ao 
programa, o proprietário rural contribui para a 
formação de fragmentos florestais, propiciando 
a volta e a permanência significativas da fauna 
regional.

Cabe ressaltar ainda que a Duke apoia o projeto 
Broto Verde, que proporciona aos jovens assistência 
escolar, acompanhamento psicológico e orientações 
nas atividades de manejo ambiental, como o proces-
so de produção de mudas florestais, a manutenção 
do viveiro de mudas, os projetos de reflorestamento 
e de restauração ambiental. Através desse projeto, 
a Duke não só fortalece as ações ambientais, como 
também contribui com o desenvolvimento socioe-
ducativo da comunidade.

Todo o trabalho relatado nesse projeto mostra 
que a Duke Energy tem uma visão de melhoria 
contínua de seus processos, responsabilidade so-
cioambiental e preocupação com a comunidade 
onde está inserida.

Destacamos que o resultado mais importante é 
que a Duke Energy não deixa de empenhar esforços 
para atingir a melhoria da qualidade de vida de seus 
funcionários e da população que vive próximo aos 
seus reservatórios.

Este case foi ranqueado na 8ª edição do Programa 
Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Miguel Conrado Filho é gerente de Meio Ambiente; 
Antonio Manoel Cardoso Ribeiro; 
Simone Leite dos Santos são analistas de Meio Ambiente da Duke 
Energy.
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A 
unidade geradora apresentava falhas frequen-
tes com longos períodos de paralisação de 
produção por conta da baixa confiabilidade 
intrínseca de seus equipamentos e, também, 

do desgaste prematuro de alguns componentes de-
corrente da elevada carga de sólidos presente no Rio 
Alegre, não sendo previsto pela projetista meios de 
mitigar os efeitos, o que causava constantes perdas 
de produção e elevada frequência de manutenção 
corretiva.

A ENERGEST

A Energest é uma das empresas de geração 
de energia elétrica do grupo EDP Energias do 
Brasil.

A EDP no Brasil é uma holding que detém inves-
timentos no setor de energia elétrica, consolidando 
ativos de geração, comercialização e distribuição. 
Está presente no segmento de geração em seis esta-
dos (Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e no 
segmento de distribuição em dois estados (São Paulo 
e Espírito Santo).

Controlada pela EDP em Portugal, uma das 
maiores operadoras europeias no setor energético, a 
EDP no Brasil abriu seu capital no Novo Mercado 
da Bolsa de Valores de São Paulo, em julho de 2005, 

Descreveremos as medidas adotadas pela Energest S.A. na Pequena 
Central Hidrelétrica de Alegre (ES) que possibilitou melhorar seus 
indicadores de desempenho.

Um case na área De
geração De energia

J o s e L m o  p e r u z z o  t o m A z i n i  / D i e G o  m o u L i n  s A n s o n  / J u L y e v e r s o n  r e i s 
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aderindo aos mais elevados padrões de governança 
corporativa.

CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

A Pequena Central Hidrelétrica – PCH1 Alegre 
foi inaugurada em 1920 e recapacitada em 2000, 
aproveitando o potencial hidrelétrico do Ribeirão 
Alegre. Situa-se no município de Alegre, no Sul do 
Estado do Espírito Santo, a 198 km de Vitória e tem 
barragem de gravidade, vertedouro livre, conduto 
forçado e casa de força com uma unidade geradora 
com potência instalada de 2,056MW.

É uma instalação desasistida, cujas partida, re-
gulação de potência e parada do gerador se dão em 
razão do nível d´água disponível no reservatório, 
funções coordenadas pelo sistema de supervisão e 
controle da instalação.

CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO

Desde a entrada em operação comercial da Pe-
quena Central Hidrelétrica de Alegre, ocorrida em 
agosto de 2000, registrava-se baixo desempenho de 
produção. Tal fato se deve à elevada concentração 
de sólido em suspensão na água do Rio Alegre, o que 
provoca desgaste por abrasão na turbina e partes de 
componentes dos equipamentos servidos por esta.

Segundo Mendonça (2007), considerando o 
volume de sedimento medidos em campanhas de 
monitoramento no ano de 2006, registraram-se para 
os três principais afluentes do Rio Alegre – Vargem 
Alegre, Arraial do Café e Varjão da Cutia, valores 
médios de descarga de 550, 1.420 e 7.110 kg/ha.ano, 
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respectivamente. Estes são considerados valores 
altos, quando comparados com dados de outras 
bacias – Ver tabela 1.

Com apenas 2.000 horas de serviço, em novem-
bro de 2001 a unidade geradora foi paralisada devido 
a vazamento no tubo de alívio de pressão da tampa 
da turbina, cuja consequência foi o lançamento de 
grande quantidade de areia e água nos equipamen-
tos próximos à turbina. Essa anormalidade ocorreu 
por três vezes no mês de novembro de 2001.

Desde então a PCH ficou fora de operação em 
face de problemas de desgastes na tampa da turbi-
na, nos anéis labirinto da turbina e no sistema de 
refrigeração do mancal.

COMPORTA DESARENADORA

A instalação da comporta desarenadora é uma 
solução tradicional de grande eficiência em PCH, 
sendo essa solução também adotada na PCH Ale-
gre para a dispersão dos sedimentos concentrados 
na tomada d’água. Contudo sua instalação não 
representou a solução completa para eliminação do 
transporte de sedimentos, sendo necessário adequar 
a PCH para a operação adversa.

Conforme Moraes (2002), podemos considerar 
que “é impossível tirar toda a areia do rio, pois ela 
sempre estará lá, contudo pode-se conviver com 
ela”.

Nesse pensamento, a manutenção propôs 

Localização: Alegre

Rio: Alegre

Potência Instalada: 2,056 MW

Nº de turbinas/geradores: 1

Turbinas: Francis (eixo horizontal)

Vazão máxima por turbina: 3,0 m³/s

Comprimento do vertedouro: 38,60 m

Área da bacia hidrográfica: 155 km²

Queda líquida: 75,90 m

Tensão de Geração: 4,16 kV

Principais Características da PCH Alegre

Taxa de produção de sedimentos 
por unidade de área [2]

Quadro 1

Tabela 1

Bacia Afluente Descarga 
Específica

[kg/ha.ano]

Alegre Rio Vargem Alegre 550

Alegre Rio Arraial do Café 1.420

Alegre Rio Varjão da Cutia 7.110

Jucu Rio Jucuruaba 589

Santa Maria da 
Vitória 

Rio São Luiz 1.179

Santa Maria da 
Vitória 

Rio Possmoser 161

Itapemirim Rio Fruteiras 196

Itapemirim Córrego Santa Marta 13
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medidas para minimizar 
os efeitos do desgaste pro-
vocado pela areia sobre os 
equipamentos.

MEDIDAS ADOTADAS 
– 1ª FASE

As medidas adotadas que possibilitaram o re-
torno à operação da PCH Alegre são mostradas a 
seguir.

Controle da Comporta Desarenadora
O controle da comporta desarenadora foi inte-

grada à operação da PCH para realizar atividades 
de abertura e fechamento em períodos pré-esta-
belecidos. Desse modo, a comporta executa ações 
diárias para retirada dos sedimentos acumulados no 
reservatório e, também, efetua o controle de nível.

Turbina
RotoR

Entre as partes fixas da turbina e o rotor são 
utilizados anéis labirinto para a contenção da água. 
A função do labirinto é evitar ao máximo a fuga do 
fluido, consequentemente, ter maior aproveitamento 
da energia disponível.

No rotor da turbina foi instalado mais um con-
junto de anéis não contemplado no projeto original. 
Tal medida diminuiu o volume de água de vaza-
mento proporcionado pelo aumento da vedação.

tubos de alívio da tampa

A água oriunda de fuga dos labirintos provoca 
forças indesejáveis na tampa da turbina e precisam 
ser eliminadas. A água de fuga é drenada através 
de tubos de alívio instalados na tampa da turbina 
por meio de flanges.

Devido à elevada concentração de sólidos em 
suspensão na água, o que provoca desgaste por 
abrasão, os flanges de ligação furavam constante-
mente. Para o reparo era necessário o enchimento 
com solda seguido de esmerilhamento na superfície 
da face.

O trabalho de recuperação exigia grande habili-
dade do soldador para obtenção de uma superfície 
plana com esmerilhamento manual. Por diversas 
vezes, após a superfície do flange ter sido recupera-
da, o mesmo apresentava vazamento quando posto 
em operação, causando retrabalho e maior tempo 
de paralisação.

Constatou-se que a água de 
dreno forma um jato que incide 
na mesma direção, provocando 
o desgaste dos flanges dos tubos 
sempre na mesma região. O proje-
to dos tubos de alívio da tampa da 
turbina foi modificado. Os flanges 

originais, que tinham formato oval, foram modifica-
dos para formato circular, para trabalharem como 
elemento de sacrifício.

Desse modo, permite o giro do tubo a cada perí-
odo de serviço, possibilitando a utilização do mesmo 
por maior tempo, eliminando as paralisações para 
reparo. E, quando necessário substituir, a troca é 
rápida, pois utiliza mangueiras flexíveis após os 
tubos de alívio.

Sistema de Refrigeração 
do Mancal da Turbina

Com a elevada concentração de sólidos na água, 
constantemente a serpentina do trocador de calor, 
situada no interior do mancal, era perfurada, cau-
sando a contaminação do óleo lubrificante e danos 
no metal patente do mancal da turbina.

A filtragem disponível para a água bruta não 
era suficiente para reter os sólidos presentes na 
água. Como consequência o mancal da turbina 
“queimou” por diversas vezes.

A manutenção adotou circuito fechado para a 
água de refrigeração com instalação de trocador 
de calor externo ao mancal, torre de refrigeração e 
motobomba para circulação da água.

Substituição de Equipamentos
mancal da tuRbina

O mancal da turbina apresentava as seguintes 
anomalias:

• Vazamento excessivo de óleo lubrificante pe-
las tampas e vedações do eixo, sendo necessária a 
reposição constante de óleo lubrificante;

• “Queima” frequente dos mancais de apoio e 
escora devido à deficiência de lubrificação;

• Serpentina do trocador de calor instalado no 
interior do mancal dificultando a manutenção.

A fim de assegurar a confiabilidade operacional 
o mancal da turbina foi substituído.

Foi necessário também a substituição do eixo da 
turbina devido às novas dimensões do colo do mancal.

Oportunamente, foram instalados os seguintes 
pontos de monitoramento:
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• Temperatura dos segmentos do mancal contra 
escora;

• Nível de óleo lubrificante do mancal;
• Pressão de água de refrigeração; e
• Pressão de óleo lubrificante do mancal.

Tais implementações minimizam a gravidade 
dos danos e reduzem o tempo de correção, visto que 
os alarmes orientam na decisão da correção.

Ainda sobre o monitoramento, foram substitu-
ídas todas as chaves de temperatura por medição 
analógica, a fim de possibilitar o acompanhamento 
da tendência e facilitar a análise da falha.

sistema de alimentação de eneRgia

O sistema original era composto de banco de 
baterias de 125VCC/116Ah e retificador formado 
por 5 fontes de 24VCC/20Ah em série. O siste-
ma de 24VCC era composto por um banco de 
24VCC/50Ah e um retificador de 
24VCC/10Ah. Ambos utilizados 
para alimentação do sistema de 
controle e automação dos equi-
pamentos da casa de máquinas.

Entre os incovenientes exis-
tentes tínhamos:

• Vida útil das baterias re-
duzida devido a temperatura 
ambiente (42°C) estar acima 
do recomendado pelo fabricante 
(30°C);

• Paralisação da produção 
provocada por falha em uma das fontes, no retifi-
cador de 125VCC as fontes estavam em série, e no 
sistema de 24VCC apenas uma fonte, ambas sem 
redundância;

• Baixa manutenção pela dificuldade em subs-
tituir uma das fontes, devido à impossibilidade de 
acesso À parte traseira do painel, no qual estavam 
os elementos de fixação da fonte.

A manutenção propôs as seguintes medidas:
• Climatização dos painéis a fim de assegurar 

a temperatura de operação e maior vida útil do 
conjunto;

• Substituição do banco 125VCC/116Ah por um 
banco 125VCC/200Ah. Sua capacidade foi elevada 
considerando que a interligação da PCH ao sistema 
se dá por meio de uma linha de 15kV de distribuição 
sujeita a interrupções;

• Substituição das cinco fontes do retificador de 

125VCC/20A por outro de 125VCC/40A, sendo 
este composto por quatro fontes de 10A cada em 
paralelo. O arranjo em paralelo permite a perda de 
até duas fontes e substituição sem desligamento – 
hot swap;

• Substituição do sistema de 24VCC (banco e 
fonte) por conversor de 125VCC para 24VCC/20A, 
sendo este composto por duas fontes de 10A cada 
em paralelo. O arranjo permite a perda de uma das 
fontes e substituição sem desligamento – hot swap;

• Os novos sistemas estão montados em rack 
facilitando a substituição.

sistema de automação

atenuação de Ruído

A PCH apresentava constante queima de instru-
mentos de medição. Foram avaliadas as medições 
analógicas e verificado que estas continham elevado 
nível de ruído, principalmente na frequência de 

60Hz.
Foi constatado que todos 

os cabos de sinais analógicos, 
potência, força e controle com-
partilhavam a mesma canaleta, 
inclusive com cabos de 4,16kV 
e, também, alguns cabos não 
tinham blindagem eletrostática.

A fim de eliminar o ruído, 
foram separados os cabos de si-
nais analógicos dos demais com 
a utilização de rota alternativa 
de cabos.

Foram substituídos os cabos. Essa substituição 
se deu também devido a bitola utilizada de 2,5mm², 
o que acarretava mau contato por incompatibili-
dade no cartão de entrada de sinais do PLC dimen-
sionado para até 1,5mm².

As ações descritas acarretaram uma redução 
de ~75% da amplitude do ruído de 60Hz que an-
teriormente eram induzidos nos cabos de sinais 
analógicos.

aumento de pontos monitoRados

• Perda de carga nas grades da tomada d’água;
Nessa PCH é frequente o entupimento de grades 

provocado pelos detritos, causando perda de potên-
cia do gerador e queda de pressão no conduto.

Pelo sinal de pressão no conduto, este foi provido de 
alarme de entupimento nas grades da tomada d’água.

• Rotação da unidade geradora pelo relé de pro-
teção;

A Energest é uma 
das empresas 
de geração de 

energia elétrica 
do grupo EDP 

Energias do Brasil
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Produção, Disponibilidade e Vazão Afluente da PCH Alegre no período de 2000 a 2007

Figura 1

O sinal de rotação para sincronismo da unidade 
geradora ao sistema era medido pelo transdutor de 
rotação do eixo com precisão de 1 rpm. Essa pre-
cisão é inadequada para a regulação de velocidade 
pois dificulta atingir a frequência de sincronismo. 
A solução adotada foi aquisitar o sinal de rotação 
pela frequência do relé de proteção, o qual tem 
precisão de 0,01 rpm.

• Temperatura do porta-escova do gerador;
Faz a medição da temperatura do anel coletor 

do gerador. Tem a finalidade de detectar sobre 
aquecimento no conjunto anel coletor, escovas de 
carvão e porta-escovas, o que causa danos na pista 
do anel coletor pela perda de contato das escovas 
com o anel.

integRação dos  
equipamentos da baRRagem

No sistema de automação da PCH não foram 
concebidos os equipamentos de barragem (com-
portas e Limpa-grades).

Esses equipamentos tinham controle indepen-
dente da PCH, representando duas instalações 
distintas. Entretanto, seu funcionamento deve estar 
integrado ao controle da PCH para possibilitar o 
monitoramento desses equipamentos.

Como exemplo, temos que uma falha ocorrida 
no limpa-grades não era detectado pelo sistema da 
PCH. O evento somente era conhecido com a saída 
da unidade geradora de operação por obstrução das 

grades, provocando maior perda de produção.
A integração compreendeu em interligar o con-

trole dos equipamentos da barragem ao sistema de 
automação da PCH, a fim de monitorar e controlar 
os equipamentos através do sistema de automação.

VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES  
DE DESEMPENHO – 1ª FASE –  
ANOS 2000 A 2007

Na figura 1, é possível avaliar o desempenho da 
PCH Alegre antes e após as intervenções. Comen-
tamos o que segue:

• Entrada em operação em agosto/2000;
• No período de novembro/2001 a setembro/2003 

a PCH Alegre esteve paralisada;
• Nos anos 2000 e 2001, a disponibilidade re-

gistrada foi de ~50% e baixa produção. Registra-se 
que a incidência das falhas eram maiores no perí-
odo úmido² (dezembro a abril), favorável à maior 
produção;

• A disponibilidade vem apresentando tendência 
de crescimento desde 2004.

• A produção é função da disponibilidade, e tam-
bém, da vazão afluente. Nos anos de 2006 e 2007 
foram caracterizados por pouca chuva;

• Verifica-se que a maior produção ocorreu no 
ano de 2005, quando houve o melhor índice plu-
viométrico.

Contudo, confirmou-se que a disponibilidade 
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apresentava tendência de estabilização no patamar 
menor que 90% no ano. Este valor ainda não estava 
satisfatório, visto que, a disponibilidade contratada 
é de 95%.

Assim, fez-se necessária a continuação na busca 
de medidas que permitissem alcançar o desejável – 
Disponibilidade: 95,0%.

MEDIDAS ADOTADAS – 2ª FASE –  
ANOS 2008 E 2009

Da necessidade de atingir a disponibilidade de 
95%, foi realizado novo mapeamento das causas de 
indisponibilidade. Identificou-se que as operações 
diárias de abertura da comporta desarenadora, para 
retirada dos sedimentos acumulados no reservatório, 
que causa a paralisação do gerador, correspondiam 
a até 3% da indisponibilidade.

Otimização da Operação 
da Comporta Desarenadora

Para otimização da operação da comporta 
desarenadora, foi implantado sistema de medição 
de sedimentos acumulados no reservatório, que 
permite a abertura da comporta somente quando 
houver acúmulo de sedimentos e atingir níveis 
predeterminados.

O sensor aplicado é específico para detecção 
de sedimentos, pois utiliza a emissão de ondas ul-
trassom (657 kHz) na água, detectando a interface 
água-areia, causando grande diferencial de sinal de 
resposta. Descoberto o ponto de interface, gera-se 
um sinal de 4 a 20mA para automação da PCH, 
que comanda a abertura da comporta.

Assim, a abertura da comporta deixa de ocorrer 
em períodos fixos preestabelecidos, e passa a ocor-
rer em períodos variáveis, em razão da detecção de 
acúmulo de areia.

A adoção do novo sistema implica redução do 

número de aberturas da comporta, mantém o gera-
dor em serviço, elevando a disponibilidade.

Também foi possível reduzir o número de 
partidas e paradas do gerador, ocasionado pela 
desarenação diária. Em consequência, diminui-se 
também a Taxa de Falhas, pois a mudança de es-
tado operativo em geradores – ligado para desligado 
e vice-versa –, é o momento em que o equipamento 
está mais suscetível a falha, devido a mudanças de 
posição de chaves, contatores, válvulas e sensores, 
os quais, quando detectado alguma anormalidade, 
bloqueiam a partida.

VERIFICAÇÃO DOS INDICADORES  
DE DESEMPENHO – 2ª FASE –  
ANOS 2008 E 2009

Na figura 3, é possível avaliar o desempenho da 
PCH Alegre após aplicação das medidas. Comen-
tamos o que segue:

• Após tendência de estabilização verificada até 
o ano de 2007, nos anos de 2008 e 2009, a disponi-
bilidade foi elevada em 5 e 1,6 pontos percentuais, 
respectivamente;

• No ano de 2009, superou a disponibilidade 
contratada de 95%;

• Registram-se a maior produção e disponibi-
lidade histórica no ano de 2009, quando também 
verificada elevação do índice pluviométrico médio.

CONCLUSÃO

A PCH Alegre teve seu retorno à operação, 
em setembro de 2003, após vinte e dois meses de 
paralisação.

Ainda que o recurso natural disponível – água do 
rio – seja inóspito aos equipamentos, a manutenção 
se fez presente, sendo capaz de superar a adversidade 
e adaptando a instalação à condição requerida.

ENERGIA

UM CASE NA ÁREA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
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A manutenção deve ser vista como área es-
tratégica na empresa e tem papel fundamental 
na determinação do aumento de desempenho dos 
equipamentos.

Assim, se bem gerida, é capaz fr agregar valor ao 
negócio. Finalizamos a imagem de uma manuten-
ção que se dedica a atuar basicamente na função de 
reparar – manutenção corretiva, considerada como 

um departamento que só gera despesas – e passa-
mos à condição de um departamento capaz de criar 
valor e, mais do que isso, um departamento onde 
se encontram as maiores oportunidades de ganho.

Sabe-se, também, que os processos são mantidos 
pelas pessoas da organização, que devem estar moti-
vadas para atingir e superar as metas propostas, são 
estas que determinam o grau de êxito a ser atingido.

ENERGEST
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EUCATEX

O 
Grupo pratica o desenvolvimento sustentá-
vel, utilizando florestas próprias e certifica-
das pelo Forest Stewardship Council (FSC 
- Conselho de Manejo Florestal) para fabri-

car produtos ecologicamente corretos. O eucalipto 
é a matéria-prima para grande parte dos produtos 
desenvolvidos pela Eucatex. Assim, o compromisso 
da empresa com uma política ambiental permanen-
te nasceu com os seus primeiros passos: há mais 
de meio século já plantava as próprias florestas de 
eucalipto e pinus para abastecer a produção das 
fábricas e proteger o meio ambiente.

São 66 fazendas de plantação de eucalipto e 
pinus, que formam uma área estimada em 45,2 
mil hectares. Desse total, um terço é reserva na-
tural pertencente à Mata Atlântica e ao cerrado, 
que permanece intocada. Do restante da área são 
colhidos, anualmente, mais de um milhão de metros 
cúbicos de madeira. 

A trajetória do Grupo Eucatex está ligada a uma das mais 
importantes fases da história econômica do país e a um dos 
aspectos fundamentais da atualidade: o futuro do planeta. 
Genuinamente brasileiro, o Grupo, fundado em 1951, é um dos 
únicos do mercado a oferecer uma ampla variedade de itens para a 
construção civil e a indústria moveleira, com um leque de produtos 
marcado por opções práticas, criadas a partir de pesquisas, com 
tecnologia de ponta e respeito ao meio ambiente.

contriBUição para
eDUcação amBiental

F á b i o  t ú L i o  D e  L i m A  c r ó
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Ficha Técnica – Eucatex

Quadro 1

A atuação da Eucatex com relação ao meio 
ambiente resultou, em 1996, na conquista do Selo 
Verde, certificado concedido pela Scientific Certifi-
cation System (SCS), entidade ligada ao Conselho 
Mundial de Florestas (FSC). O selo, assim como 
a certificação ISO 14001, está presente nas chapas 
de fibra de madeira e painéis MDP destinados à in-
dústria moveleira e nos pisos laminados Eucafloor. 

A Eucatex mantém o Projeto de Educação Am-
biental Casa da Natureza e a Linha de Reciclagem 
de Madeira para uso industrial, duas iniciativas que 
visam à valorização das ações pela preservação. A 
empresa foi, também, a primeira do seu segmento 
a conquistar o certificado ISO 9001 no Brasil. 

O reconhecimento internacional da qualidade 
dos produtos e serviços Eucatex e a seriedade com 
que encara as atividades produtivas respondem pela 
presença do Grupo em mais de 37 países, exportan-
do produtos para os segmentos da construção civil 
e da indústria moveleira. Com sede corporativa na 
cidade de São Paulo, a Eucatex conta com repre-
sentantes comerciais em todo o território nacional 
e também nos Estados Unidos, na Alemanha e em 
Chipre.

O CASE: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL “CASA DA NATUREZA” 

Principal Motivação 
A falta de uma atuação efetiva na região abran-

gente pela Organização, diante da falta de condições 
que os alunos e educadores tinham em relação ao 
meio ambiente global e local.

Toda e qualquer iniciativa em prol da formação 
da opinião e ação sobre o tema meio ambiente, é 
bem-vinda, seja ela do cidadão comum no seu dia  
a dia, dos órgãos oficiais do estado, representantes 
da comunidade e da iniciativa privada com sua 
agilidade em produzir mudanças e resultados.

Tendo em vista toda essa problemática ambien-
tal atual, acentuada pela busca de uma solução, 
despertou-se o interesse em atuar por meio de 
programas de educação ambiental voltados aos 
alunos do quinto ano, buscando conscientizar e 
sensibilizar estes, e de capacitar educadores da rede 
municipal de ensino das cidades do entorno das 
operações florestais. 

“Fala-se tanto da necessidade de deixar um 
planeta melhor para os nossos filhos, e esquece-se 
da urgência de deixarmos filhos melhores para o 
nosso planeta.” 

UM APRENDIZADO FUNDAMENTAL
 
O desenvolvimento de um programa de educação 

Ambiental continuado que contemple os alunos 
com idade entre 8 e 11 anos. Esses alunos acabam 
por influenciar as ações e decisões dos seus parentes 
diretos nas relações com o meio ambiente. Incluir os 
colaboradores diretamente e participar ativamente 
de atividades nos municípios.

Nossa experiência mostrou que os educadores 
têm um papel fundamental dentro dos municípios. 
A colaboração na formação pedagógica de educa-
dores com o curso de Capacitação em Educação 
Ambiental nos mostra o quanto o investimento 
no educador reflete em melhores práticas em sala 
de aula e na melhoria dos conteúdos ministrados 
pelos mesmos.

E a capitalização dessas ações nos municípios 
por meio de mídia espontânea (jornais, TV, rádio) 
garante a continuidade de investimentos por parte 
da Organização. 

Recomendações
Os pilares de construção e estabelecimento do 

PEA são baseados em:
criar e manter um centro de visitantes, onde o 

Presidência
Flavio Maluf

Vice-Presidência Geral
Otavio Maluf 

Vice-Presidência Executiva e 
Diretoria de Relações com Investidores
José Antonio Goulart de Carvalho

Fundação
1951

Unidades
Tintas e Vernizes, Chapas, Painéis e Pisos e Florestal

Funcionários
2.201

EUCATEX
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aluno atendido possa sair da sua 
rotina escolar; criar parcerias 
com os municípios, por meio do 
programa, e trazer os mais dife-
rentes públicos para conhecer o 
mesmo; colaborar na formação 
e capacitação em educação am-
biental dos educadores da rede 
pública dos municípios, para 
que os mesmos possam agir 
de forma independente e sustentável em sua sala 
de aula; contar com uma equipe multidisciplinar 
diversa capacitada a atuar nesse público diverso; 
garantir a melhoria contínua do processo por meio 
de planejamento estratégico e inovações; investir 
na divulgação e comunicação dessas práticas para 
os colaboradores da Organização e também nos 
municípios onde o programa acontece. 

Descrição 
O pesquisador Ricardo Toledo Neder (in Sor-

rentino, 1994), em seu ensaio de mesmo nome, 
pergunta se “existe política ambiental na grande 
indústria do Brasil”. Para o autor parece signifi-
cativa a emergência de casos de organizações que 
percebam a necessidade política de redefinir suas 
práticas e elaborar uma “agenda” político-institu-
cional para o conjunto da instituição, coerente com 
a atual problemática socioambiental brasileira, sem 
perder de vista o contexto mundial.

Cumprindo a política ambiental da Organização, 
desponta-se respondendo a essa questão com ações 
concretas no desenvolvimento de um programa de 
educação ambiental voltado para as cidades que 
cediam e/ou circunvizinham suas fazendas e sedes 
industriais.

Compreende-se que educação ambiental é o 
processo em que se busca despertar a preocupação 
individual e coletiva para a questão ambiental, 
garantindo o acesso à informação em linguagem 
adequada, contribuindo para o desenvolvimento 
de uma consciência crítica e estimulando o en-
frentamento das questões ambientais e sociais, 
desenvolvendo-se num contexto de complexidade, 
procurando trabalhar não apenas a mudança 
cultural, mas também a transformação social, 
assumindo a crise ambiental como uma questão 
ética e política.

O Programa de Educação Ambiental (PEA) 
“Casa da Natureza” tem por objetivo atender em 
sua sede os alunos do quinto ano do ensino funda-

mental com conteúdos e ativi-
dades de educação ambiental, 
sempre de forma lúdica e em 
contato com ambiente natural, 
e também colaborar na forma-
ção pedagógica dos educadores 
da rede pública de ensino por 
meio da capacitação em educa-
ção ambiental, desenvolvendo 
uma parceria, de forma que os 

conteúdos abordados nas visitas possam ser reto-
mados posteriormente na sala de aula ou aplicados 
antes mesmo de a visita acontecer.

O atendimento de 100% dos alunos do quin-
to ano do ensino fundamental e a capacitação 
do maior número de educadores dos municípios 
contemplados é a principal meta do Programa de 
Educação Ambiental “Casa da Natureza”. 

Responsáveis 
A execução do programa fica sob a responsa-

bilidade de uma empresa prestadora de serviços 
especializada em gestão socioambiental e programas 
de educação ambiental.

A empresa tem uma equipe multidisciplinar 
compreendendo: biólogos, engenheiros ambientais, 
engenheiros civis, gestores ambientais, gestores de 
lazer, pedagogos, publicitários e designers, sendo a 
maioria profissionais com mais de 10 anos de expe-
riência, pós-graduados e especialistas em suas áreas 
de atuação. Possuem experiência nas mais diversas 
áreas do ensino, desde ciclo infantil até público uni-
versitário. Realizam programas de gestão integrada, 
desenvolvimento de projetos, acompanhamento e 
elaboração de licenciamento ambiental, avaliação 
de aspectos e impactos ambientais e auditorias. 

Esses profissionais atuam também na elaboração 
de projetos científicos, sociais e de intervenção vol-
tados principalmente para a relação lazer-educação, 
vivências na relação lazer-empresa e na qualificação 
de colaboradores por meio de intervenções. São tam-
bém capacitados para desenvolver levantamentos de 
flora e fauna nos mais diversos biomas e também 
inventários e gestão de programas de arborização 
urbana.

São fundadores do Grupo de Trabalho em 
Trilhas Interpretativas e do Clube da Jardinagem 
e Arboricultura. São, ainda, atuantes na área so-
cioambiental com cursos, palestras, organização 
de eventos, gincanas em empresas, escolas, acam-
pamentos, hotéis, feiras e workshops em diferentes 
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entidades e municípios dos estados de São Paulo, 
Bahia e Rio de Janeiro.

Duração
Do início do programa em 2000 até o ano de 

2003 eram atendidas todas as séries de ensino, do 
primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano 
do ensino médio.

Com a experiência adquirida nesses anos e 
estudando metodologias descritas em trabalhos 
científicos desenvolvidos na área socioambiental, 
chegamos à conclusão de que o público prioritário 
seriam apenas os alunos do quinto ano (antiga 
quarta série) do ensino fundamental. 

Como todo aluno de ensino público e/ou privado vai 
obrigatoriamente passar pelo quinto ano, o programa 
atenderia todos os alunos dos municípios, ano a ano.

A análise dos questionários 
aplicados antes e depois das 
atividades, nos diferentes anos, 
mostrou que pouca informa-
ção ficava sedimentada nesses 
alunos que passavam por uma 
visita na Casa da Natureza 
com duração de meio período 
(3 a 4 horas), constatando-se a 
necessidade de complementar 
o conhecimento adquirido por 
esses alunos. O melhor e mais 
direto caminho seria capacitar o 
educador para que o mesmo pudesse dar continua-
ção ao programa dentro da sala de aula. Em 2004, 
foram ministrados os primeiros cursos de Capacita-
ção em Educação Ambiental para Educadores nos 
municípios de Itatinga (SP) e Pilar do Sul (SP).

Com o sucesso dessa metodologia comprovado 
pela melhora qualitativa e quantitativa na avaliação 
do programa, sua continuação se torna garantida, 
pois a parceria com os municípios gera frutos como, 
por exemplo, o desempenho nesses municípios pe-
rante o projeto do governo do Estado de São Paulo 
“Município Verde Azul”, que premia os municípios 
com bom desempenho ambiental dentro das 10 
diretivas do programa (www.ambiente.sp.gov.br/
muncipioverde), sendo a educação ambiental uma 
delas e contemplada dentro das outras nove como 
um quesito classificatório. 

Participação
O Programa de Educação Ambiental “Casa da 

Natureza” atualmente tem como sede a Fazenda 

Santa Terezinha, localizada no município de Bofete 
(SP). As cidades contempladas pelo programa são 
aquelas que sofrem intervenção direta ou indireta 
das atividades exercidas pela Organização.

Os municípios de Bofete (SP), Anhembi (SP) 
e Itatinga (SP) são os mais atendidos por estarem 
diretamente envolvidos nas operações florestais da 
Organização.

Já foram atendidos pelo Programa de Educação 
Ambiental “Casa da Natureza” os municípios de 
Pilar do Sul (SP), Conchas (SP) e Salto de Pirapora 
(SP), mas, devido ao abandono das operações flores-
tais nesses municípios pela Organização, o progra-
ma foi encerrado, continuando apenas em Salto de 
Pirapora, no ano de 2009, por meio da Capacitação 
em Educação Ambiental para Educadores.

O município de Avaré (SP) está também sendo 
atendido pelo Programa de 
Educação Ambiental “Casa da 
Natureza” por meio dos cursos 
de capacitação em educação 
ambiental para educadores. 
Apesar da Organização não 
possuir fazendas próprias ou 
arrendadas no município de 
São Miguel Arcanjo (SP), 
aplica-se também o curso de 
Capacitação em Educação 
Ambiental para Educadores.

As visitas ocorrem uma vez 
por semana na sede do programa que está locali-
zada no município de Bofete. As cidades de Bofete, 
Anhembi, Itatinga, Porangaba e Botucatu (SP) 
levam seus alunos para participar de eventos em 
que, além de conhecer todo o conteúdo da Casa da 
Natureza, também fazem uma visita ao Viveiro de 
Mudas da Organização e percorrem a Trilha da 
Água Fria que se situa em um fragmento de Mata 
Atlântica ao longo do Ribeirão da Água Fria.

O curso para educadores ocorre em módulos ao 
longo do ano na Casa da Natureza. Os educadores 
dos municípios do entorno (Bofete, Anhembi e 
Itatinga) são atendidos na própria casa e em Avaré, 
Salto de Pirapora e São Miguel Arcanjo. 

CONTINUIDADE
 
No ano de 1996 a Organização foi certificada 

com o selo verde F.S.C. (Forest Stewardship Con-
cil), pelo Conselho de Manejo Florestal, sendo que 
essa é uma entidade internacional, que credencia 

A Eucatex mantém o 
Projeto de Educação 
Ambiental Casa da 
Natureza e a Linha 
de Reciclagem de 

Madeira

EUCATEX
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organizações certificadoras 
de modo a garantir a auten-
ticidade de suas declarações. 
Os princípios e critérios do 
F.S.C. dão parâmetros e 
direcionamento de ações 
socioambientais para as or-
ganizações certificadas pelo 
mesmo. 

O PGA (programa de 
gestão ambiental) socio-
ambiental tem por meta o aumento gradativo do 
número de pessoas atendidas em cada ano. No ano 
de 2001, o setor florestal da Organização recebeu 
outra certificação: a ISO 14000, também reconhe-
cida internacionalmente, que é a norma criada 
para assegurar a conservação e proteção do meio 
ambiente. A certificação ISO 14000 exige que exista 
dentro da Organização uma política ambiental. A 
política ambiental da Organização, em sua Divisão 
Florestal, diz o seguinte no seu quesito quatro: na 
condução do seu negócio de produção de madeira e 
de produtos florestais, assume os seguintes princí-
pios em suas ações para preservação e conservação 
do meio ambiente: desenvolver programas de edu-
cação ambiental, visando à proteção da Natureza e 
à conscientização das responsabilidades individuais 
e coletivas, relativas ao meio ambiente.

Assim, a Organização, no cumprimento dos 
itens acima, vem há anos desenvolvendo e realizan-
do projetos de cunho socioambiental para com as 
cidades que sediam e circunvizinham suas fazendas 
e sedes industriais por meio do Programa de Edu-
cação Ambiental “Casa da Natureza”.

RESULTADOS 

Do inicio do programa, em 1999, até os dias 
de hoje, podemos salientar grande conquistas. Em 
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 
passou a ser apenas para alunos do quinto ano e 
iniciaram-se os cursos para capacitação em edu-
cação 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” neces-
sitavam de um complemento. O jogo da memória 

dos bichos e o supertrunfo 
das árvores surgiram como 
uma ferramenta lúdica 
para melhorar a sedimenta-
ção dos conhecimentos por 
parte dos alunos.

Outro quesito a ser le-
vado em consideração é 
a do reconhecimento de 
espécies nativas e exóticas. 
Levar o aluno a saber que 

o eucalipto é uma espécie exótica com finalidade 
de uso comercial é um dos objetivos do programa. 
Em 2009, comemoramos os 10 anos do programa 
(http://www.polocuesta.com.br/itatinga/noticia.
asp?codigo=350), a marca de 20.000 visitantes e a 
capacitação de mais de 350 educadores nos muni-
cípios atendidos.

 Além do atendimento formal da Casa da Natu-
reza e dos cursos de capacitação para educadores, 
o programa também atende aos municípios em 
eventos diversos como: dia do desafio, evento em 
comemoração ao Dia das Crianças, encontro com 
autoridades dos municípios participantes, desfiles 
cívicos e de comemoração de aniversário das cidades, 
atividades na semana do meio ambiente, atendimen-
to a alunos portadores de necessidades especiais e 
organização de fóruns e debates de meio ambiente.

RECOMENDAÇÕES/CONCLUSÕES
 
Como pontos relevantes e decisivos para a im-

plantação, execução e continuidade do Programa de 
Educação Ambiental “Casa da Natureza” podemos 
citar: identificar os “atores” das regiões, ou seja, 
indivíduos ou grupos que possam vir a se tornar 
grandes parceiros nas identificações e resoluções 
de questões de cunho socioambiental. Nossa ex-
periência mostra que os educadores têm um papel 
fundamental dentro dos municípios com menos de 
20.000 habitantes. 

Conseguindo a confiança e o respeito desse grupo 
a relação com os gestores do município é facilitada; 
desenvolver um programa de educação ambiental 
que contemple os alunos com idade entre 8 e 11 
anos. O público pré-adolescente se mostra mais 
envolvido e, portanto, mais disponível a aprender; 
incluir na programação da “Casa da Natureza” 
atividades que envolvam os colaboradores da Or-
ganização diretamente, criando dias especiais de 
atividades. 
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Como exemplo, podemos citar as atividades 
de recebimento dos filhos dos colaboradores na 
“Casa da Natureza”; participar de atividades nos 
municípios: desfiles cívicos, atividades sociais, 
conselhos de meio ambiente, semana da árvore, 
da água, do meio ambiente, entre outras. Essas 
atividades voltadas para a população do município 
geram grande empatia nas mais diversas faixas 
etárias; buscar colaborar na formação pedagógica 
de educadores. 

O curso de capacitação em educação ambiental 

nos mostra quanto o investimento no educador 
reflete em melhores práticas em sala de aula e na 
melhoria dos conteúdos ministrados pelos mesmos; 
a capitalização dessas ações nos municípios por 
meio de mídia espontânea garante a continuidade 
de investimentos por parte da Organização, uma vez 
que, atendendo às certificações, os municípios são 
beneficiados e a imagem e a credibilidade da Orga-
nização passam a ser encaradas de forma positiva.

Este case foi ranqueado na 8ª edição do Programa 
Benchmarking Ambiental Brasileiro.

Fábio Túlio de Lima Cró é coordenador de Tecnologia Florestal da 
Eucatex.
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F e r n A n D o  i n á c i o  b o r G e s  D A  s i L v A  b A s t o s  /  J o y c e  m e y r e  D e G A n

ELETRONORTE-RONDÔNIA

O 
sistema é fundamental para compatibilizar 
objetivos empresariais e sustentabilidade 
ambiental, valores de grande significância 
na Amazônia. Sua implantação demonstra 

o compromisso da empresa com as questões am-
bientais, diminuindo riscos e incidência de multas 
ambientais, além de descrever as facilidades e difi-
culdades de implantação.

A ELETRONORTE

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – 
Eletronorte, sociedade anônima de economia mista 
e subsidiária da Centrais  Elétricas Brasileiras S.A. – 
Eletrobras, é uma  concessionária de serviço público 
de energia elétrica. Criada em 20 de junho  de 1973, 
com sede no Distrito Federal, gera e fornece energia 
elétrica aos nove estados da Amazônia Legal – Acre, 
Amapá,  Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. Por meio do Sis-
tema Interligado Nacional – SIN, também fornece 
energia a compradores das demais regiões do país.

Dos cerca de 24 milhões de habitantes que vi-
vem na Região Amazônica, mais de 15 milhões se 
beneficiam da energia elétrica gerada pela Eletrobras 
Eletronorte em suas quatro hidrelétricas – Tucuruí 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e os resultados da 
implantação do Sistema de Gestão Ambiental, e a experiência 
da Eletronorte-Rondônia, para redução das perdas e dos riscos 
ambientais, nas plantas de energia elétrica, a partir do Programa 
TPM (Total Productive Manager), que preconiza a “Perda Zero”. 

Um programa chamaDo
De “perDa zero”
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(PA), a maior usina genuinamente brasileira e a 
quarta do mundo, Coaracy Nunes (AP), Samuel 
(RO) e Curuá-Una (PA) – e em parques termelétri-
cos. A potência total instalada é de 9.787 megawatts 
e os sistemas de transmissão contam com mais de 
9.844,68 quilômetros de linhas. 

A Eletrobras Eletronorte chegou a Rondônia em 
1981, dez meses antes da criação do estado. Nesse 
mesmo ano, a empresa iniciou a construção da Usi-
na Hidrelétrica Samuel, no Rio Jamari. Nove anos 
depois, a usina se incorporou ao parque termelétrico 
instalado na capital, Porto Velho, possibilitando a 
ampliação do sistema de transmissão para o interior 
do estado. 

Em Rondônia, a Eletrobras Eletronorte é repre-
sentada pelas unidades regionais 
de Produção e Comercialização e 
de Planejamento e Engenharia. 
A força de trabalho é formada 
por profissionais das mais diver-
sas áreas de conhecimento, que 
trabalham para melhorar a qua-
lidade de vida dos rondonienses. 

Esse trabalho tem sido re-
conhecido ao longo dos anos, 
tanto pela satisfação dos clientes 
e consumidores quanto pelas 
diversas premiações recebidas, devido à excelência 
da gestão empresarial. Essas conquistas são fruto da 
prática constante dos valores do Credo da Eletrobras 
Eletronorte: excelência na gestão, valorização das 
pessoas,  comprometimento, aprendizado contínuo, 
empreendedorismo, ética e transparência. 

O SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL

Considerando a importância da Região Amazô-
nica brasileira no cenário nacional e internacional, 
ampliam-se as preocupações ambientais de modo a 
promover o progresso e o desenvolvimento da região 
com responsabilidade socioambiental. Dentro dessa 
realidade, a implantação de um Sistema de Gestão 
Ambiental, no processo de produção e transmissão 
de energia elétrica na Região Amazônica, é de funda-
mental importância para compatibilizar os objetivos 
empresariais com a sustentabilidade ambiental, de 
alto valor e necessidade nessa região. Levando-se 
em conta essa preocupação, mais o fato de que os 
principais problemas ambientais da Eletronorte-
-Rondônia eram relacionados a falta de avaliação e 
monitoramento dos impactos provenientes de suas 

atividades produtivas, a implantação de um SGA 
demonstra o compromisso da empresa com as 
questões ambientais da região, além de diminuir os 
riscos de impactos ambientais e, consequentemente, 
de incidência de multas por falta de atendimento à 
legislação ambiental.

Com a implementação da metodologia TPM 
(sigla em inglês para Manutenção Produtiva Total), 
por meio do Pilar Meio Ambiente, que antecedeu 
a implantação do SGA, as preocupações com as 
questões ambientais tiveram destaque, viabilizando 
a implantação desse sistema. O principal objetivo 
do Pilar Meio Ambiente, premiando a Regional, 
estabeleceu e aprovou a Política Ambiental da 
Eletronorte- Rondônia, e o objetivo do Pilar Meio 

Ambiente a saber: “Atender à 
legislação ambiental e alcançar 
a excelência no processo de ges-
tão ambiental, incorporando os 
princípios da sustentabilidade 
empresarial e governança cor-
porativa.”

A implantação do Sistema 
de Gestão Ambiental na Eletro-
norte-Rondônia foi baseada na 
NBR ISO 14001. Assim, com-
plementando o EIA-RIMA, foi 

realizada a avaliação ambiental inicial onde foram 
levantados todos os aspectos e impactos ambientais 
das plantas e, com base neste levantamento, foi 
definida a política ambiental que norteia todos os 
processos do SGA, refletindo o compromisso da 
empresa com as questões ambientais relacionadas 
às suas atividades industriais.

O trabalho descreve as dificuldades de implanta-
ção, relaciona os custos/ benefícios desse processo, 
além de avaliar os indicadores ambientais e de gestão 
do negócio energia elétrica.

Com os apontamentos descritos nessa experi-
ência, conclui-se que a implantação deste SGA 
viabiliza resultados positivos para a sustentabilidade 
empresarial e ambiental de produção de energia, na 
Região Amazônica, com a eliminação ou redução 
significativa das perdas ambientais, que é o principal 
objetivo do TPM.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  
DE GESTÃO AMBIENTAL

Com a implementação da metodologia TPM, a 
partir de 2000 na Eletronorte – Rondônia, as preocu-

A Eletrobras 
Eletronorte chegou a 
Rondônia em 1981, 
dez meses antes da 
criação do estado
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Cadeia Produtiva dos processos da Regional

Figura 1

pações com as questões ambientais tiveram destaque 
por meio da definição do Pilar de Meio Ambiente, 
que viabilizou a contratação de uma consultoria 
para implantação do Sistema de Gestão Ambiental, 
baseado na NBR ISO 14001.

Em maio de 2003, a consultoria contratada, sob 
a coordenação dos colaboradores da área de Meio 
Ambiente da Regional de Produção de Rondônia 
– CRD e com a cooperação da Superintendência 
do Meio Ambiente – EEM, realizou a Avaliação 
Ambiental inicial, onde foram levantados todos os 
aspectos e impactos ambientais da UHE-Samuel, 
UTE-Rio Madeira, Subestação Porto Velho – SEPV, 
Subestação Abunã - SEAN e Linha de Transmissão 
de 230 kV Porto Velho – Abunã – PVAN-LT6-01, 
instalações definidas para iniciarem o processo de 
certificação na NBR ISO 14001.

Antes da implantação do SGA os principais 
problemas ambientais dessa Regional eram relacio-
nados a Impactos Ambientais provenientes de suas 
atividades produtivas destacando-se os seguintes: falta 
de gerenciamento de resíduos, falta de cuidados com 
Áreas de Preservação Permanentes – APPs (encostas, 
margens de rios e igarapés, entre outros), princi-
palmente com relação às Linhas de Transmissão 
de Energia Elétrica. Por outro lado, os documentos 

ambientais não estavam devidamente descritos, 
controlados e disponibilizados.

Portanto, diante da situação em que a CRD se 
encontrava, era alto o risco de ocorrerem impactos 
ambientais no processo de produção e transmissão 
de energia elétrica e por consequência aumentando 
o risco de incidência de multas por falta de atendi-
mento à legislação ambiental, como é o caso da Lei 
Federal 9.605/96 – Crimes Ambientais e do Decreto 
Federal 3.179/99, que podem acarretar multa e prisão 
dos responsáveis e corresponsáveis e as Resoluções 
CONAMA 237/97 - 06/88 - 269/00 e a Portaria ANP 
014/00 que também podem incorrer em multas e 
sanções administrativas.

Em 01/08/2003 foi estabelecida e aprovada a Polí-
tica Ambiental da CRD, com base nos levantamen-
tos dos aspectos e impactos ambientais observados. 
No último bimestre de 2003, após a definição da 
Política Ambiental da CRD, foi decidida o crono-
grama das atividades a serem realizadas para a im-
plementação do SGA conforme a NBR ISO 14001.

A implantação do Sistema de Gestão Ambiental 
na CRD está diretamente relacionada com o Credo 
e o Planejamento Estratégico da empresa. Segundo 
SEIFFERT (2006) a gestão ambiental desempenha 
papel estratégico para as organizações, função que 
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se reflete no desempenho de seus produtos e serviços. 
O Planejamento Estratégico, formaliza a preo-

cupação ambiental da Eletronorte na Visão, por 
meio da intenção de ser uma empresa sustentável, o 
que significa que os resultados na área econômico-
-financeira, social e ambiental precisam ser positivos.

Na Missão é enfatizada a questão da responsabi-
lidade socioambiental da Eletronorte no desenvolvi-
mento de suas atividades.

A importância e a preocupação com o Meio 
ambiente, como garantia de Sustentabilidade em-
presarial da Eletronorte também foi ampliada na 
definição do Mapa Estratégico ciclo 2007-2010, 
aprovado também pela RD 0536/2007. 

A Regional de Produção e Comercialização de 
Rondônia – CRD, por meio de suas lideranças, 
incentivou o desenvolvimento e a implantação das 
melhorias, garantindo os recursos orçamentários 
necessários, bem como disponibilizando as equipes 
para a execução das atividades definidas para a im-
plantação do Sistema de Gestão Ambiental. Destaca-
-se também o papel dos gestores na motivação das 
equipes, divulgação e valorização do trabalho na 
empresa.

Para entender a relação do SGA com o negócio 
da Eletronorte que é produzir e vender energia elé-
trica com a obtenção de resultados positivos, ver na 
figura 1 a Cadeia Produtiva composta por etapas. 
Esta Cadeia Produtiva representa 
as etapas do processo produtivo 
de produção e transmissão de 
energia elétrica da Eletronorte 
Rondônia, em que temos como 
entradas: os recursos naturais, 
água e derivados de petróleo; 
como processo: a produção e 
transmissão de energia elétrica; 
como saídas: a energia elétrica 
com seus principais aspectos 
ambientais, que são os resíduos 
sólidos, os efluentes industriais, os 
ruídos e as emissões atmosféricas, 
os quais devem ser controlados 
por monitoramentos e medições; 
e como partes interessadas: órgãos 
ambientais, Circunvizinhança, a 
CERON – Centrais Elétricas do 
Estado de Rondônia (distribuidora de energia elétri-
ca), Industrias, Sociedade e Meio Ambiente.

Tendo como processos de apoio os recursos 
humanos, a comunicação, a assessoria jurídica, a 

aquisição e a comercialização, enfatizamos que, em 
todas estas etapas do processo produtivo, o SGA pre-
cisa atuar para garantir o atendimento da legislação 
ambiental vigente.

OBJETIVO DO TRABALHO

O Objetivo principal desse trabalho é demons-
trar a implantação e consolidação do Sistema de 
Gestão Ambiental - SGA na Regional de Produção 
de Rondônia – CRD, de acordo com a NBR ISO 
14001:2004 e a Metodologia TPM, demonstrando a 
sua importância como estratégia de sustentabilidade 
de negócios na área do setor elétrico.

METODOLOGIA

Etapas da implantação do 
Sistema de Gestão Ambiental

O referencial metodológico para a implementação 
do Sistema de Gestão Ambiental – SGA na CRD 
foi baseado nos requisitos da NBR ISO 14001:2004. 
Segundo SEIFFERT (2006), as possibilidades de 
definição de modelagem para implantação de SGAs 
devem ir do encontro das necessidades das organi-
zações, principalmente organizações de múltiplas 
funções. Assim, para início do processo formalizou-
-se o comprometimento da Alta Administração – 

AA, salientando que sem esse 
comprometimento dificilmente 
implanta-se qualquer tipo de 
Sistema de Gestão. Em seguida 
foi realizada uma avaliação am-
biental inicial, por uma equipe 
coordenada pela Equipe de 
Meio Ambiente da CRD, com 
o apoio da Superintendência 
de Meio Ambiente, composta 
de consultores e colaboradores 
diretamente envolvidos com a 
implementação do SGA. 

Na avaliação ambiental 
inicial foram estabelecidas as 
instalações a serem certificadas 
na NBR ISO 14001, a saber: 
UHE - Samuel, UTE-Rio 
Madeira, Subestação Porto 

Velho – SEPV, Subestação Abunã - SEAN e Linha 
de Transmissão de 230kV Porto Velho – Abunã – 
PVAN-LT6-01, em que, na oportunidade, foram 
levantados todos os aspectos e impactos ambientais 

ENERGIA

A partir de 2000 
na Eletronorte- 
Rondônia, as 
preocupações 

com as questões 
ambientais tiveram 

destaque por 
meio da definição 
do Pilar de Meio 

Ambiente



CASE STUDIES

38

dessas instalações. Com 
base nesse levantamento 
e na Política Ambiental 
coorporativa da Eletro-
norte foi estabelecida a 
Política Ambiental para a 
CRD, a qual norteia todo 
o Sistema de Gestão Ambiental.

As instalações citadas abrangem todas as ativida-
des produtivas da Regional, ou seja, geração hidráuli-
ca e térmica e transmissão de energia elétrica. Já com 
a Política Ambiental da CRD feita e aprovada pela 
Alta Administração, foi implementado o Plano de 
Ação para a atuação do SGA. Após a implementação 
destas atividades, iniciou-se o processo de medição 
e avaliação das ações implementadas por meio de 
auditorias internas, onde foram levantadas algumas 
não conformidades e oportunidades de melhorias, 
que foram levadas para a Análise Crítica da Alta 
Administração, quando houve deliberações para 
solucioná-las antes da auditoria externa de certifi-
cação, a qual ocorreu em Maio de 2005.

Atualmente, a certificação do SGA na NBR ISO 
14001:2004 é mantida por auditorias internas e ex-
ternas semestrais, em que a Eletronorte – Rondônia 
busca o aperfeiçoamento contínuo de seus processos.

O Sistema de Gestão Ambiental da CRD teve a 
sua implementação fundamentada no Manual de 
Meio Ambiente do TPM, que orienta a aplicação 
dos Ciclos de Melhoria Contínua – PDCA, contem-
plando as seguintes etapas: 

1ª etapa – planejamento 
Determinada a direção a ser seguida para alcançar 

o resultado desejado. Nesse ciclo foram fixadas as 
seguintes ações: 

• Decisão administrativa para a implantação do SGA;
• Reunião para elaboração do cronograma de 

implantação do SGA;
• Avaliação Ambiental inicial e a Definição da 

Política Ambiental da CRD

2ª etapa – desenvolvimento 
Proporcionou a mudança, a evolução, o cresci-

mento e o avanço para a implementação do SGA na 
CRD. Nesse ciclo foram desenvolvidas as seguintes 
ações com os seus respectivos resultados obtidos:

• Descrição dos procedimentos do SGA

Resultados

• Definição de mecanismo para controle, dispo-

nibilização e disseminação 
das práticas ambientais 
conforme os procedimen-
tos documentados;

• Construção dos abri-
gos para acondiciona-
mento dos resíduos sólidos 

perigosos;
• Resultados: Viabilização de infra-estrutura para 

acondicionar todos os resíduos sólidos provenientes 
dos processos produtivos da CRD;

• Resultados: Viabilização de infra-estrutura para 
acondicionar todos os resíduos sólidos provenientes 
dos processos produtivos da CRD;

3ª etapa – check - veRificação 
Foi a etapa que permitiu, por meio de um con-

junto de operações, avaliar as condições das ações 
implementadas e sua concordância com os proce-
dimentos documentados, bem como o atendimento 
a NBR ISO 14001:2004

Nesta etapa foram desenvolvidas as seguintes 
ações:

• Monitoramento dos efluentes industriais, da 
qualidade da água e emissões atmosféricas;

• Acompanhamento das não conformidades;
• Reunião de análise crítica com a Alta Adminis-

tração, e auditorias internas e externas.

4ª etapa – agiR e melhoRaR 
Foram realizadas as ações de correção e as macro-

ações do Plano de Ação que permitiram a obtenção 
dos objetivos propostos com a implementação do 
SGA e sua correspondente certificação.

Nessa etapa foram consolidadas, conforme a NBR 
ISO 14001:2004, as seguintes melhorias, considera-
das fundamentais aos resultados propostos:

• Gestão do atendimento das condicionantes das 
Licenças de Operação (LO) das plantas da Regional;

• Gerenciamento de resíduos;
• Controle de documentos;
• Controle de não conformidades;
• Sensibilização Ambiental;
• Formação de colaboradores na área ambiental 

(graduação, pós-graduação, mestrado e cursos técnicos)

Visão de futuro
A visão de futuro da Alta Administração é imple-

mentar o Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com 
a NBR ISO 14001 em todas as instalações da CRD.

Como continuidade desse projeto, deve-se estender 

ELETRONORTE-RONDÔNIA



Nov.Dez/2010

39

a implantação do Sistema de Gestão Ambiental para 
todas as instalações da CRD.

APRESENTAÇÃO E  
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Apresentação dos resultados  
relevantes alcançados

A implementação do Sistema de Gestão Am-
biental – SGA, por si próprio, já evidencia uma 
ação proativa da Eletronorte no sentido da adoção de 
medidas que contribuam diretamente para a redução 
de riscos ambientais e empresariais.

Tais medidas têm características essencialmente 
preventivas com o objetivo de evitar perdas e custos 
financeiros em seus processos finalísticos.

Os resultados relevantes 
alcançados foram:

• Eliminação do risco 
de multas ambientais (per-
das) decorrentes do não 
cumprimento da Legislação 
Ambiental, que é o princi-
pal objetivo do Pilar Meio 
Ambiente do TPM. Esses 
valores podem atingir até 
50 milhões de reais (valores 
em razão do tamanho do 
empreendimento);

• Perdas Financeiras por 
fragilização da imagem da 
empresa no mercado de 
seguros: Para que fosse pos-
sível a Eletronorte contratar 
uma seguradora para o res-
guardo de seus equipamen-
tos e empreendimentos (Seguro Patrimonial) no 
mercado internacional, foi necessário demonstrar, 
entre outros fatores, que a empresa tem Sistemas de 
Gestão Ambiental – SGA e de Manutenção - TPM 
implementados. Esta exigência se deve às característi-
cas das empresas de energia elétrica e sua propensão 
para sinistros de grandes proporções e impactos. 
Portanto, antes de aceitarem a contratação do seguro, 
as seguradoras analisam, de forma bastante criteriosa, 
as ações e os cuidados ambientais e de manutenção, 
para a concessão desse seguro.

Dentro desse contexto, o Sistema de Gestão Am-
biental é um importante facilitador no processo de 
contratação dos seguros tanto patrimoniais como os 
de responsabilidade civil e ambiental.

ENERGIA

Outros resultados de grande importância para a 
Eletronorte/CRD com a implementação do TPM 
e do SGA, esse de acordo com a NBR ISO 14001, 
foram os seguintes:

• Definição e implementação da Política Am-
biental da CRD;

• Realização de medições e monitoramentos dos 
aspectos ambientais advindos do processo produtivo 
de energia elétrica (efluentes industriais, emissões 
de veículos e de unidades geradoras a diesel, ruído, 
entre outros);

• Compartilhamento e divulgação das principais 
ações ambientais (Quadro de Atividades do Pilar) 
e sua disseminação nas demais áreas da empresa;

• Firmar convênios e apoiar o desenvolvimento 
de tecnologias de análise relativas ao monitoramento 

de aspectos ambientais dos 
organismos institucionais do 
estado de Rondônia;

• Descrição, implemen-
tação, disponibilização e 
controle de procedimentos 
e instruções do Sistema de 
Gestão Ambiental;

• Gerenciamento de 100% 
dos resíduos sólidos indus-
triais provenientes dos pro-
cessos para a produção de 
energia elétrica nas plantas 
certificadas;

• Consolidação de Briga-
das de Emergência;

• Incentivo aos colabo-
radores em buscar novos 
conhecimentos e aperfeiço-
amentos na área ambiental;

• Evolução dentro da premiação do TPM (Con-
sistência, Especial e Classe Mundial);

• Certificação e manutenção na NBR ISO 
14001:2004;

• Maior aproximação da Eletronorte com a 
sociedade, por meio dos Programas de Educação 
Ambiental e;

• A sistematização e controle de atendimento ás 
manifestações de partes interessadas (“stakeholders”).

Segundo MOURA (2004), a evolução dos 
meios de comunicação conduz as empresas a 
demonstrar qualidade e sustentabilidade am-
bientais, tornando-se fator estratégico de com-
petitividade.

A implementação do 
Sistema de Gestão 

Ambiental – SGA, por 
si próprio, já evidencia 
uma ação proativa da 

Eletronorte no sentido da 
adoção de medidas que 
contribuam diretamente 

para a redução de 
riscos ambientais e 

empresariais
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Fernando Inácio Borges da Silva Bastos é Engenheiro de 
Manutenção - Meio Ambiente; 
Joyce Meyre Degan é Assistente Técnica de Engenharia - Meio 
Ambiente, ambos da Eletrobras Eletronorte

Os custos e benefícios obtidos com os resulta-
dos acima são considerados como imensuráveis e 
intangíveis, uma vez que tais necessidades, além 
de evidenciar o comprometimento direto com a 
qualidade de vida da sociedade, também contribuem 
com o desenvolvimento do estado de Rondônia e da 
Região Norte do nosso País.

PLANOS FUTUROS

A visão de futuro da Alta Administração da 
Eletronorte - Rondônia é implementar o Sistema 
de Gestão Ambiental, de acordo com a NBR ISO 
14001, em todas as suas instalações, assim seus 
planos futuros são:

• Reconhecimento como empresa de excelência 
no processo de gestão ambiental;

• Implantar o Sistema de Gestão Integrada: Meio 

Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade 
Social;

• Prêmio TPM Classe Mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo, além de apresentar as prin-
cipais vantagens de se implantar com sucesso, os 
programas de manutenção – TPM e de gestão 
ambiental – SGA, para minimizar os riscos de 
perdas e de impactos ambientais negativos, também 
apresenta a metodologia e etapas de implantação 
de um Sistema de Gestão Ambiental, dentro da 
metodologia e do Pilar Meio Ambiente. Também 
relaciona as principais facilidades e dificuldades no 
decorrer dos processos de implantação. Finalmente, 
estabelece as principais ações para minimizar os 
riscos de perdas e impactos ambientais.

ELETRONORTE-RONDÔNIA

Este case foi apresentado no 25º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação Brasileira de Manutenção 
(Abraman), em 2010.
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Maior fabricante de brinquedos da Europa e quinta maior do 
mundo em faturamento, a LEGO® é líder absoluta no segmento de 
brinquedos de montar. No Brasil, a divisão de educação do grupo, a 
LEGO® Education, é representada pela empresa ZOOM e atua no 
desenvolvimento de uma proposta de aprendizagem inovadora que 
hoje é exportada para diversos países.

fazenDo a Diferença em
metoDologia De ensino

m A r y  A n n e  r i b e i r o

Representante exclusiva da LEGO® Education 
no país, a ZOOM é uma empresa nacional 
que desenvolve projetos de educação tecno-
lógica utilizando a robótica e a experiência 

lúdica para gerar conhecimento por toda a vida. 
Em parceria com o Grupo LEGO, a ZOOM 

desenvolve uma série de propostas de aprendizagem 
que valoriza e aplica o “aprender-fazendo” de forma 
criativa e lúdica, como meio para desenvolver habi-
lidades, competências, atitudes e valores essenciais 
para vivermos no século XXI. 

Desde 2003, a ZOOM, que antes apenas revendia 
os produtos da LEGO Education, desenvolve esses 
projetos em que os alunos, por meio da utilização de 
kits, fascículos, capacitação e assessoria especializa-
da, aprendem de forma prática e lúdica o que antes 
era transmitido apenas na teoria. Todo o conteúdo 
desenvolvido pela empresa e aplicado em sala de aula 
é adequado às disciplinas curriculares das escolas e 
às exigências do Ministério da Educação.

Essa nova forma de transmitir conteúdo e desen-
volver valores elaborada no Brasil deu tão certo que 
o próprio Grupo LEGO firmou uma parceria para 
exportar o modelo para outros países. Atualmente, a 
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LEGO ZOOM Internacional exporta para Argenti-
na, Chile, México e China. As adaptações e traduções 
dos materiais, também, são todas feitas no Brasil.

O GRUPO LEGO

No planeta, estima-se que 300 milhões de crianças 
se divertem com os produtos da marca LEGO em 
mais de 130 países. Para alegria da família Chris-
tiansen, fundadora e detentora da marca até hoje, a 
LEGO foi aclamada pelo Reputation Institute como 
a empresa com a Melhor Reputação do Mundo, em 
2007.

Em 2008 a companhia teve outro marco para co-
memorar: os 50 anos da patente do bloco LEGO. Ao 
longo desse meio século, foram vendidos nada menos 
que 400 bilhões de elementos da marca, confirmando 
que as populares pecinhas são resistentes ao tempo e 
à concorrência. Para se ter uma ideia, seis tijolinhos 
clássicos LEGO 2X4 da mesma cor permitem mais 
de 915 milhões de combinações possíveis.

Atualmente, sete caixas de LEGO são vendidas 
em cada segundo em todo o mundo e 22 bilhões de 
elementos são produzidos anualmente em fábricas 
localizadas na Dinamarca e no leste europeu, o que 
equivale à produção de aproximadamente 2 milhões 
de peças por hora ou 36 mil por minuto. Se juntás-
semos todas as pecinhas da LEGO vendidas em um 
ano e colocássemos uma atrás da outra, daríamos 
mais de cinco voltas no mundo. 

A coleção LEGO conta, hoje, com mais de 2.500 
diferentes elementos, fabricados com 55 cores distin-
tas. Com tanta variedade, estima-se que as crianças 
ao redor do mundo aproveitam mais de 5 bilhões de 
horas por ano brincando com LEGO. O faturamento 
da empresa em 2009 atingiu a marca de 296 milhões 
de euros, ante 181 milhões de euros faturados em 
2008, uma alta de quase 63%. 

LEGO EM NÚMEROS

Sempre atuais, os brinquedos LEGO fornecem 
às crianças a possibilidade de montar e criar, geran-
do a satisfação do ter criado seus próprios objetos e 
brinquedos.  A filosofia do fundador da companhia, 
que sempre insistiu na busca do desenvolvimento do 
raciocínio lógico, coordenação motora e criatividade 
daqueles que serão os futuros dirigentes do nosso 
planeta, é valorizada e mantida até hoje. 

Para atender às expectativas das crianças do sécu-
lo XXI, a empresa inseriu tecnologias especiais nos 

seus modelos, mas cuidou para que o produto nunca 
fosse descaracterizado e para que a filosofia LEGO 
fosse mantida. Essa tecnologia embutida em alguns 
dos brinquedos da marca, que ganharam pequenos 
motores a fricção, rodas, engrenagem e também pos-
sibilitaram a criação de robôs com diversas funções, é 
vista pela LEGO como uma característica secundária 
do brinquedo, que nunca se sobrepõe ao montar. 

Com seu público-alvo formado predominante-
mente por meninos (70%), a LEGO tem brinquedos 
para crianças desde a idade pré-escolar (de 1,5 a 5 
anos), até adolescentes com 16 anos. Apesar de traba-
lhar com mais força nessa faixa etária, a empresa tem 
entre seus clientes muitos adultos que continuam 
apaixonados pelos bloquinhos de montar, incluindo 
nesse universo, colecionadores que acompanharam 
a história da marca e hoje têm verdadeiras relíquias 
de uma das mais tradicionais e antigas marcas de 
brinquedo. 

78 ANOS DE HISTÓRIA

A história dos tijolinhos de montar mais famosos 
do mundo nasceu ligada à figura do carpinteiro di-
namarquês Ole Kirk Christiansen, que se inspirou 
nas versões em miniatura dos móveis que fazia para 
começar a construir, em 1932, brinquedos de madei-
ra. Na época, o mundo passava por uma depressão 
econômica que afetou o negócio de carpintaria de 
Christiansen. Quando começou a atuar no segmento 
de brinquedos, o dinamarquês percebeu que alguns 

Matriz
• Billund, norte da Dinamarca

Fábricas
• Dinamarca
• República Tcheca 
• Hungria
• México

Faturamento 
• 2009: 11,6 bilhões de coroas (cerca de 2,2 bilhões 
de dólares)
• 2008: 10 bilhões de coroas (aproximadamente 1,9  
bilhão de dólares)
• 2007: 8 bilhões de coroas (cerca de 1,6 bilhão de 
dólares)
• 2006: 7,8 bilhões de coroas 
• 2005: 7 bilhões de coroas

Lego em números

Quadro 1
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pais ainda gostariam de comprar 
coisas para seus filhos, mesmo 
em tempos tão difíceis. 

Poucos anos depois, ele deci-
diu se dedicar inteiramente aos 
brinquedos e, em 1934, fundou a LEGO, do dina-
marquês “leg godt” (“brinque bem”). Para chegar 
ao nome da companhia, Christiansen promoveu 
uma competição entre seus funcionários. O curioso 
foi que ele mesmo ganhou essa competição. Por 
coincidência ou não, em latim o nome significa “eu 
monto” ou “eu junto”.

Um pouco mais tarde, em 1946, após a compra 
da primeira máquina de injeção de molde de plástico 
da empresa de Christiansen, a madeira foi substituída 
pelo plástico na fabricação dos brinquedos LEGO. 
As pecinhas mais conhecidas do mundo começaram 
a ser comercializadas em 1949, mas só em 1958 foi 
desenvolvido e patenteado o bloco LEGO que todos 
conhecem hoje, desenhado de forma a facilitar o 
encaixe das peças, independente de seu tipo. Nessa 
época, a companhia já estava nas mãos de Godtfred 
Kirk Christiansen, filho de Ole Kirk Christiansen, 
que assumiu a direção da LEGO em 1950.

SISTEMA LEGO 

Cinco anos após Godtfred tomar a frente da 
LEGO, nasceu o revolucionário “LEGO System of 
Play”, traduzido para “Sistema LEGO”, que procura 
enfatizar a importância de as crianças aprenderem 
enquanto brincam. Em 1958, a marca foi patente-
ada e, dois anos mais tarde, um incêndio destruiu 
o depósito dos produtos de madeira da empresa da 
família Christiansen, que passou a focar sua fabri-
cação totalmente na ideia dos blocos de montar. A 
viabilidade desse negócio foi comprovada com o 
sucesso da expansão internacional dos brinquedos 
da LEGO que seguiam esse molde.

As crianças pequenas, com idade entre 2 e 5 anos, 
foram as primeiras a ganhar uma linha da LEGO 
desenhada exclusivamente para essa faixa-etária: 
LEGO Duplo. Com peças grandes e fáceis de ma-
nusear e encaixar, os produtos dessa coleção garan-
tem segurança aos pequenos. Em 1962, Godtfred 
começou a testar alguns produtos com a inclusão de 
pequenos motores e em 1966 criou o primeiro trem 
com motor 4.5v da LEGO. Dessas experiências, 
nasceu a linha LEGO Technic, com produtos que 
têm engrenagens, rodas e feixes.  

Motivado pela expansão da marca no mercado 

internacional, o Grupo LEGO 
abriu o seu primeiro parque 
LEGOLAND em 1968, em 
Billund, mesma cidade da sua 
matriz. Pouco tempo depois, 

em 1979, o filho de Godtfred, Kjeld Kirk Kristian-
sen, tornou-se presidente e Chefe Executivo Oficial 
(CEO) da LEGO. O executivo elevou a marca a um 
novo nível, adicionando histórias, temas e papéis 
aos brinquedos. O primeiro tema criado resultou, 
neste mesmo ano, no lançamento da série Espacial 
LEGO, que levava a imaginação das crianças para 
fora desse mundo.

Um pouco antes do boom da era digital, em 
1984, o Grupo LEGO firmou uma parceria com o 
Massachusetts Institute of Technology (USA) que 
possibilitou à LEGO investir na inclusão de tecnolo-
gia nos seus produtos. Um dos primeiros resultados 
tangíveis dessa parceria foi o lançamento, em 1986, 
do LEGO Technic Computer Control, um programa 
de computador que controla robôs construídos com 
peças da LEGO. Tal invenção deu tão certo que foi 
aderida por muitas escolas que até hoje aproveitam 
esses modelos em sala de aula. 

A parceria com o Massachusetts Institute of Te-
chnology também rendeu bons frutos à LEGO na 
década de 90. A junção da tecnologia robótica com 
o sistema de construção da companhia resultou na 
First LEGO League, uma competição mundial entre 
estudantes de 9 a 14 anos que criam seus próprios 
robôs com peças da LEGO a partir do programa 
de computador Mindstorms Robotics Invention 
System. Ao mesmo tempo, os participantes têm de 
desenvolver projetos científicos e, para isso, precisam 
recorrer à algumas disciplinas como matemática e 
física. 

Em 2006 a LEGO fez um update no Mindstorms, 
que foi relançado com o nome Mindstorms Nxt. A 
nova versão permite que os criadores construam e 
programem o robô em apenas meia hora. Além disso, 
o Mindstorms Nxt é muito mais sofisticado e pode 
ver, ouvir, falar, danças e até sentir.    

Enquanto novas linhas eram criadas, a empresa 
crescia consideravelmente com a aceleração de sua 
expansão internacional e o desenvolvimento da mar-
ca LEGO. No começo do século XXI, o bloco LEGO 
foi aclamado “Brinquedo do Século” – primeiro pela 
Fortune Magazine e depois pela British Association 
of Toy Retailers.

Após 25 anos como presidente da companhia, 
em 2004 Kjeld Kirk Kristiansen nomeou Jorgen Vig 
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Knudstorp CEO da LEGO. Como dono e represen-
tante presidente da mesa dos diretores, Kjeld Kirk 
Kristiansen ainda é profundamente envolvido no de-
senvolvimento da companhia. Atualmente, a LEGO 
conta com aproximadamente 4.900 funcionários.

LICENCIAMENTOS

Em meados de 1998, o Grupo LEGO anunciou 
uma parceria com a Lucasfilm. O acordo, que 
marcou a entrada da companhia no mercado de 
brinquedos licenciados, gerou uma das linhas mais 
adoradas pelos fãs da marca: LEGO Star Wars. A 
partir daí, outras linhas licenciadas foram lançadas 
pela LEGO, que adquiriu direitos não só de filmes 
como também de livros e outras marcas de renome. 
Entre os destaques, estão LEGO Ferrari, LEGO 
Batman, LEGO Harry Potter. 

REESTRUTURAÇÃO

Desde 2004, a LEGO passa 
por um período de mudanças 
que faz parte de um plano es-
tratégico chamado pelo Grupo 
de Shared Vision, que visa a 
reforçar a marca como sinô-
nimo de diversão, criatividade, 
aprendizado e brincadeira. Com 
isso, a empresa visa a solidificar 
sua base para alcançar um 
crescimento maior a partir de 
2009, e assim incrementar o 
lucro adquirido com a venda 
dos bloquinhos de montar.    

Para chegar a essa meta, 
a estratégia da LEGO passa 
por quatro vertentes: terceiri-
zação da produção de games e 
softwares; venda dos parques 
LEGOLAND; mudança de 
parte da sua fabricação de 
brinquedos para o leste europeu, onde a companhia 
abriu fábricas na Hungria e República Tcheca; e 
desenvolvimento de novos produtos com a inclusão 
de tecnologias. 

Como resultado dessas mudanças, algumas das 
peças da marca passaram a ser produzidas pela Flex-
tronics, uma das maiores fabricantes de eletrônicos 
do mundo, com a qual a LEGO mantém parceria 
a fim de aumentar a sua capilaridade. Com sede 

em Cingapura e filiais no leste europeu e México, a 
Flextronics possibilitou à LEGO se aproximar dos 
mercados norte-americano e europeu. 

Os itens tradicionais da LEGO continuarão sendo 
fabricados na planta dinamarquesa da companhia, 
localizada em Billund. Com tais estratégias, a com-
panhia já conseguiu reduzir drasticamente o tempo 
de desenvolvimento e produção dos seus conjuntos, 
que hoje não passa de 12 meses. 

CURIOSIDADES 

Em 2006, o site mundial da LEGO (www.lego.
com) ficou entre os top 25 “Lifestyle and children’s 
websites” nos EUA, com mais de 8 milhões de 
visitantes, um crescimento de 29% em relação ao 
ano anterior. Em média, cada visitante gastou 28 
minutos no portal. 

Recentemente, foi criado o 
site www.legofactory.com, onde 
os fãs de LEGO podem criar 
seus próprios modelos virtu-
almente, e enviá-los pela net. 
Neste site, as crianças também 
ganham novas idéias com su-
gestões postadas por designers e 
adultos que são fãs da LEGO. 

Muitos desses pais que 
fazem das brincadeiras com 
LEGO um hobby se juntaram e 
fundaram o “AFOLs” – “Adult 
Fans of LEGO”. O grupo, que 
tem website próprio, promove 
diversos eventos para os admira-
dores dos bloquinhos de montar 
e coopera muito com a LEGO 
no desenvolvimento dos seus 
produtos.  

Em 1978, a LEGO lançou 
a sua primeira minifigura, que 
inicialmente era fabricada ape-
nas na cor amarelo. Para que a 

criança pudesse decidir o humor da sua minifigura, 
nenhuma delas tinha expressão facial, característica 
que só foi adaptada aos bonequinhos no final da 
década de 80, quando eles ganharam expressões de 
feliz ou triste, bons ou maus. 

Quando a LEGO começou a fabricar as minifi-
guras de Star Wars, elas ganharam características 
ainda mais exclusivas. Com a linha LEGO Harry 
Potter, a pele dos bonecos ganhou tonalidades mais 

A LEGO passa por 
um período de 

mudanças que faz 
parte de um plano 

estratégico chamado 
pelo Grupo de 

Shared Vision, que 
visa reforçar a marca 
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brincadeira
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naturais. Atualmente, uma das 
manias dos fãs da LEGO é filmar 
a adaptação de clipes de música 
e cenas de longas-metragens 
que fizeram sucesso no cinema 
usando as minifiguras como personagens para postar 
essa criação na internet.

Os parques LEGOLAND foram vendidos em 
2005 para a Merlin Entertainment, membro do 
Blackstone, grupo que detém um grande número 
de atrações ao redor do mundo: Madame Tussauds, 
Sea Life, London Eye, Gardaland (Itália), e Heide 
Park (Alemanha). Em abril de 2007, a Merlin Enter-
tainment abriu o primeiro LEGOLAND Discovery 
Centre, localizado em Berlin. Com 3.500 metros qua-
drados, o espaço convida crianças e seus familiares a 
explorar um universo da mais pura diversão com os 
mais tradicionais produtos da LEGO. A expectativa 
é que o centro receba mais de 300 mil visitantes a 
cada ano. 

Para a ambientação de cada parque LEGO-
LAND, foram usadas de 35 a 55 milhões de pecinhas 
da LEGO.  

APRENDER E BRINCAR

A fim de acompanhar a ininterrupta evolução das 
crianças, a LEGO pesquisa constantemente os hábi-
tos dos pequenos e relação com pais e familiares. Um 
total de 120 designers de 15 diferentes nacionalidades 
recebe diariamente notícias sobre as novas tendências 
da sociedade enviadas por pesquisadores localizados 
na sede da LEGO em mais quatro postos situados em 
Munich, Barcelona, Los Angeles e Tokio. E são essas 
informações que norteiam a empresa na escolha dos 
temas de suas linhas. Ao lidar com temas que fazem 
parte do seu dia a dia, as crianças conhecem diversas 
profissões, como médico, bombeiro e piloto de avião, 
e precisam manter uma organização e sistematização 
para chegar à meta de construir um modelo. 

LEGO PREPARA AS  
CRIANÇAS PARA O MUNDO

Décadas após o seu nascimento, o nome LEGO 
carrega um significado muito maior do que a expres-
são “play well”. A empresa rapidamente percebeu 
o valor do “Brincar” como elemento-chave para o 
desenvolvimento motor, do raciocínio lógico e cres-
cimento das crianças e, em 1980, criou a divisão de 
educação do Grupo: LEGO Education. 

Sempre em busca do desen-
volvimento e comercialização 
de produtos que estimulam o 
aprendizado durante as brinca-
deiras, a LEGO vem enrique-

cendo o cotidiano de muitas crianças e exerce influ-
ências positivas na vida adulta desses construtores.  
Enquanto brincam, eles adquirem habilidades para 
tomar decisões, enfrentar e superar desafios, o que 
explica a introdução dos blocos da LEGO nas salas 
de aula. 

Vale ressaltar que os kits da LEGO Education 
foram desenvolvidos em parceria com renomados 
institutos de tecnologia e educação, entre eles o MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), e hoje é 
utilizado pot 70 países e em mais de 3 mil escolas 
no Brasil.    

CASE: ZOOM E LEGO®  
EDUCATION NO BRASIL

A LEGO® Education chegou ao país em 1998 
e passou a ser representada com exclusividade pela 
ZOOM em 1999. Muito além de uma parceria 
comercial, a ZOOM desenvolveu uma proposta de 
aprendizagem inovadora que utiliza o LEGO para 
ensinar os alunos a enfrentar desafios, solucionar 
problemas, desenvolver as competências mais nobres 
e, assim, estar preparado para enfrentar os desafios 
deste século. 

O LEGO ZOOM, um dos principais programas 
oferecidos pela empresa, propõe o desenvolvimento 
de habilidades essenciais para a vida do aluno, como 
criatividade, liderança, organização e trabalho em 
equipe, no mesmo momento em que ele aprende 
sobre Biologia, História ou Geografia de uma forma 
atrativa. O programa sugere o “aprender-fazendo” 
para que os alunos assimilem estes conteúdos de 
forma prática, pois esses são relacionados com as 
experiências do cotidiano e apresentados por meio 
de situações problemas, nos quais os alunos devem 
encontrar soluções criativas.   

Estudos comprovam que a aquisição de novos 
conhecimentos estabelece raízes mais profundas na 
mente quando o aluno se envolve na construção de 
algo, projetando e criando as suas próprias soluções. 
Por esse motivo, a propostas educacional da ZOOM 
está altamente focada na experiência, o que estimula 
a interatividade e torna o aluno um descobridor, su-
jeito de sua própria história, com plena capacidade 
para agir e transformar a realidade na qual vive.  

ZOOM
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A ZOOM baseia suas propostas em quatro mo-
mentos de aprendizado diferentes: contextualizar, 
construir, analisar e continuar. Para chegar a esse 
resultado, a empresa entende que o trabalho precisa 
começar na base, por isso, é fundamental que o am-
biente escolar propicie um aprendizado diferenciado 
e atrativo.

O Projeto LEGO ZOOM potencializa o talento 
natural das crianças e transforma o processo de 
aprendizagem em diversão, por meio do uso de kits 
LEGO e do material didático-pedagógico ZOOM, 
desenvolvido no Brasil e adaptado ao conteúdo exi-
gido pela MEC.  

AMPLIAÇÃO DOS NEGÓCIOS DA  
LEGO EDUCATION NO BRASIL

Em 2010, a ZOOM elaborou um plano de ex-
pansão de negócios no país e se projetou no mercado 
via franchising. A nova proposta para o crescimento 
da marca foi desenvolvida em razão da crescente 
demanda pela proposta de aprendizagem exclusiva 
oferecida pela empresa, que já está presente em mais 
de três mil escolas públicas e particulares do país, 
atingindo cerca de 1,5 milhão de estudantes.  

Para viabilizar o programa ZOOM Franquia, 
como é chamado, a ZOOM subdividiu o território 
nacional em 50 regiões Premium, de acordo com 
o potencial de mercado. O programa baseia-se em 
dois perfis de franqueados: o Franqueado Educa-
dor, que é quem aplica as soluções especialmente 
desenvolvidas para programas extracurriculares, e o 
Franqueado Premium, que tem um território maior 

sob sua gestão e uma rede de franqueados sob sua 
supervisão e suporte. 

“Os Franqueados Premium terão exclusividade 
para comercializar as propostas educacionais da 
LEGO ZOOM para todas as escolas e instituições em 
seu território. O Franqueado Educador, por sua vez, 
está ligado à Franquia Premium e será o responsável 
pela aplicação dos programas complementares da 
ZOOM nestas instituições. Além disso, o Franqueado 
Educador poderá reunir, fora do ambiente escolar, 
jovens interessados nesses programas para a aplica-
ção das oficinas em casas, clubes, condomínios, e 
demais localidades” explica Mirian Ribeiro, Gerente 
de Relacionamentos e Negócios da ZOOM. 

“Esses dois perfis de franqueados passam a ser 
acessíveis tanto a gestores de perfil mais empreende-
dor e investidor, por meio da modalidade Premium, 
como também a educadores e pessoas comuns que 
desejam ser donos de seu próprio negócio ou apenas 
ter uma fonte de renda extra”, conclui.

Dois programas da ZOOM já foram adequados a 
esse novo modelo de negócio e estão disponíveis para 
os representantes da marca: o Programas LÍDER, 
desenvolvido especialmente para trabalhar liderança 
e empreendedorismo em atividades extracurriculares; 
e o ZOOM Curricular, inserido na matriz curricular 
das escolas. 

A ZOOM, atualmente, possui dezesseis Fran-
queados Premium, mais de cinquenta Franqueados 
Educadores e está desenvolvendo novos produtos 
adequados ao portfólio de Franquias como, por 
exemplo, o ZOOM Cinema e ZOOM Educação 
para o Trânsito.

Mary Anne Ribeiro é CEO da Zoom.
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PEPSICO SOUTH AMERICA FOODS

A 
Pepsico acredita ser fundamental comprome-
ter as pessoas com a sustentabilidade como 
um primeiro passo para a eficiência ambien-
tal. A ideia é conscientizar o público interno 

sobre as questões ambientais e a sobrevivência das 
futuras gerações.

A Performance com Propósito PepsiCo visa à 
promover o crescimento sustentável e alcançar o 
sucesso financeiro, com a meta de deixar um im-
pacto positivo na sociedade. Para isso, a companhia 
estipulou metas até 2015: reduzir 20% do consumo 
de água, 20% do consumo de energia e reciclar 20% 
das embalagens. 

Tais metas têm motivado uma série de ações nos 
sete países de South America Foods: Brasil, Colôm-
bia, Venezuela, Peru, Argentina, Chile e Equador, 
entre elas as Calculadoras de Impacto PepsiCo, que 
se revelaram ferramentas importantes de conscien-
tização do público quanto à importância da conser-
vação dos recursos naturais. Até hoje, mais de sete 
mil colaboradores já participaram da ação. 

MOTIVAÇÃO

Nesse trabalho, as Calculadoras de Impacto 
Ambiental da PepsiCo foram desenvolvidas com o 

O Brasil foi incluído em duas importantes ações de 
sustentabilidade desenvolvidas pela PepsiCo South America 
Foods: as  Calculadoras de Impacto Ambiental e o Programa de 
Sustentabilidade para Fornecedores. Ambos foram ranqueados na 
8ª Edição do Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro.

sUcesso em ações 
De sUstentaBiliDaDe

A n D r e z A  A r A ú J o
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objetivo de criar um elemento forte e consistente de 
ligação entre os propósitos da empresa e seus colabo-
radores. Sua principal motivação é gerar uma aten-
ção com o desempenho ambiental de cada indivíduo 
não somente no trabalho, mas também em sua vida 
particular. Trata-se de um conjunto de ferramentas 
de internet que se vêm mostrando soluções eficazes 
e economicamente viáveis para a criação de uma 
cultura de sustentabilidade. Além de calcular os 
reais impactos de cada participante, as ferramentas 
ainda oferecem recomendações e dicas práticas para 
se chegar os objetivos propostos. 

Mais do que simples funcio-
nários cumpridores de proce-
dimentos, a companhia deseja 
contribuir para a formação de 
bons cidadãos, que respeitem 
o meio ambiente, que estejam 
conscientes da situação do pla-
neta, que mudem suas atitudes 
e multipliquem as informações 
para suas famílias e amigos. 
Dessa forma, a PepsiCo oferece 
sua parcela de colaboração para 
o grande desafio dessa geração, 
que é buscar a harmonia no 
convívio do ser humano com 
o meio ambiente. Este novo paradigma ambiental 
que emerge como uma nova visão do planeta é res-
ponsabilidade de todos.

DESCRIÇÃO

Calculadora Ecológica 
www.pepsicoecofootprint.com

A primeira ferramenta desenvolvida, a Calculado-
ra Ecológica, foi efetivamente a primeira abordagem 
do departamento corporativo de sustentabilidade com 
o funcionário de South America Foods. 

A companhia partiu do princípio que, de forma 
geral, as pessoas não se dão conta de que suas opções 
cotidianas, aquilo que consomem e os resíduos que 
geram, comprometem a capacidade do planeta Terra 
de repor todos os materiais, energias e comodidades 
necessárias para sustentar os seus habitantes e suas 
dinâmicas. Assim, deu-se início ao planejamento 
da primeira calculadora, como uma ferramenta 
educativa que mostrasse ao funcionário que se toda 
a população do planeta consumisse os recursos 
naturais como ele, seriam necessários mais planetas 
Terra para a sobrevivência da humanidade. 

BEBIDAS

SUCESSO EM AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

Com esta motivação foi desenvolvido um instru-
mento de contabilização do consumo de alimentos, 
energia, água, além da geração de lixo, convertendo-
-os em área correspondente de terra e água existentes 
na natureza para sustentar o planeta. A ideia básica 
é que todo indivíduo tem um impacto sobre a Terra 
gerado pelos recursos usados e pelos desperdícios 
gerados. 

A Calculadora Ecológica apresenta uma intro-
dução que traz informações sobre os impactos am-
bientais no planeta e a agenda de sustentabilidade 
da PepsiCo. Desenvolvida com base na metodologia 

da análise de desempenho da 
cidade de Bristol, Reino Unido, 
a ferramenta consiste numa 
série de perguntas simples com 
dados médios globais sobre 
hábitos de transporte, viagens, 
consumo de energia e alimenta-
ção, hábitos de leitura e higiene 
pessoal e geração de lixo. Ao 
final, a calculadora apresenta 
o padrão de consumo do parti-
cipante e o número de planetas 
necessários para atender a esse 
padrão.

São seis temas centrais: 
transporte, energia, consumo de alimentos, casa e 
jardim, resíduos e reciclagem e consumo de água. O 
cálculo do impacto ambiental é realizado em quatro 
faixas de pontuação, que mostram a quantidade 
de planetas necessários, caso todos os cidadãos do 
mundo consumissem igual ao participante.

Todo o processo de respostas do participante não 
demora mais do que cinco minutos, o que contribui 
na motivação de uma ferramenta simples, objetiva e 
de resultados muito concretos. São 16 questões para 
estimar o quanto de área do planeta o participante ne-
cessita para suportar o quanto usa e descarta. Depois 
de responder questões, o participante tem acesso à sua 
pegada ecológica, além de dicas para a otimização dos 
recursos disponíveis. A calculadora estimula ainda 
a comparação da pegada do participante com a de 
outras pessoas e com a disponibilidade de recursos 
no planeta.

No caso da calculadora ecológica direcionada 
ao consumidor, www.ecofootprintpepsico.com, a 
ferramenta é bastante parecida, incluindo perguntas 
sobre hábitos de vida. Para acessá-la, basta completar 
os locais indicados com nome, país e e-mail. Assim 
como a primeira, traz resultados que informam 

O Brasil foi 
incluído em duas 

importantes ações 
de sustentabilidade 

desenvolvidas 
pela PepsiCo South 

America Foods
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quantos planetas seriam necessários para atender o 
estilo de vida do participante.

Calculadora de Carbono 
www.pepsicocarbonfootprint.com

Desde o início, o planejamento incluía três ferra-
mentas e o sucesso da primeira motivou ainda mais 
a equipe no desenvolvimento das seguintes. O con-
senso sobre o crescimento da quantidade de CO2 na 
atmosfera e suas consequências para as mudanças 
climáticas impulsionou a criação da Calculadora de 
Carbono PepsiCo. Sua missão é contribuir na criação 
de uma consciência específica sobre a necessidade de 
redução individual das emissões de gases causadores 
do efeito estufa, parte de um movimento que almeja 
para o mundo um novo futuro, menos dependente 
dos derivados de petróleo, mais limpo para se respirar 
e pronto para a vida das 
gerações que estão por vir.

A Calculadora de Car-
bono PepsiCo se fixa nos 
gases de efeito estufa, cau-
sadores do aquecimento 
global, que cada pessoa 
emite por meio de seu 
estilo de vida. Além de 
calcular as emissões, a 
ferramenta compara o resultado com a média dos 
habitantes do país de cada participante. No total, 
são 14 perguntas sobre temas como local e área útil 
de moradia, tipo de iluminação utilizada, uso do 
computador, tamanho da família, hábitos de vida e 
alimentação, reciclagem de lixo e meio de transporte. 
Ao final do teste, o participante tem acesso a uma 
pontuação dividida por categorias: bom, regular e 
ruim. Cada categoria apresenta o número de árvores 
necessárias para consumir aquele grau de emissão 
de carbono. A ferramenta traz alguns resultados da 
pegada de carbono medidos por país.

A ferramenta oferece ainda diversas informações 
sobre as consequências do efeito estufa para a hu-
manidade, em questões como a disponibilidade de 
água doce, os ecossistemas e a extinção das espécies, o 
potencial de produção de alimentos e a sobrevivência 
das florestas, as possibilidades de grandes tempesta-
des e inundações nas áreas costeiras, além das mais 
diversas dicas para o participante reduzir sua pegada 
de carbono e pagar menos por sua conta de luz.

A calculadora foi lançada no Carbon Day, 15 de 
setembro de 2009, para mostrar o impacto do estilo 
de vida de cada pessoa com relação à emissão de CO2. 

Para a produção de sua metodologia, a companhia 
contratou um cientista brasileiro que desenvolve seu 
ph.D. na Universidade de Michigan, Estados Unidos. 

Calculadora de Água 
www.pepsicowatersaf.com

Esse mesmo cientista trabalhou, posteriormente, 
na metodologia da Calculadora de Água PepsiCo, 
lançada em 2010 no dia mundial da água, 22 de 
março. A Calculadora de Água consiste numa 
ferramenta contendo 13 perguntas sobre hábitos de 
higiene, número de banhos por dia, números de vezes 
em que o participante escova os dentes, tempo médio 
gasto nessas atividades, hábito de lavagem de roupas 
e carros. O resultado do teste traz o número de litros 
diários e anuais gastos pelo participante, medido em 
baldes de água, em caminhões-pipa e em piscinas 

olímpicas.
Além das perguntas e 

do resultado por partici-
pante, a ferramenta oferece 
uma série de informações 
complementares, como 
por exemplo a situação 
da água no mundo, dicas 
para economia de água em 
situações rotineiras, como 

banho, escovação de dentes, descarga, lavagem de rou-
pas, louças, carros, além de cuidados com o jardim. O 
site traz ainda informações sobre os compromissos da 
PepsiCo com relação à água, o conteúdo do Mandato 
da Água das Nações Unidas e o exemplo da fábrica 
colombiana PepsiCo de Funza, localizada a 10km de 
Bogotá, que recicla sua água. Como complemento, 
a ferramenta disponibiliza ainda jogos, fundos de tela 
sobre o tema e links relacionados.

Juntamente com o lançamento da Calculadora 
de Água, diversas ações celebraram a data nos sete 
países de South América Foods, entre eles o Brasil, 
com vistas à disseminação da importância do con-
sumo consciente. Fizeram parte das ações o envio de 
mensagens esclarecedoras sobre a água às equipes 
administrativas, a apresentação de vídeos sobre a 
água nos restaurantes das fábricas, o posicionamento 
de banners a respeito do tema em áreas estratégicas 
das unidades, a identificação e correção de locais com 
vazamentos de água, a distribuição de camisetas com 
mensagens de consciência sobre o uso da água, além 
de um concurso de ideias e peças de teatro sobre o 
tema. Os funcionários foram também incentivados 
a apresentar suas contas de água domésticas e per-
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manentemente aqueles que demonstram economia 
são reconhecidos e recompensados.

Considerando que 70% da água no mundo é uti-
lizada na agricultura e que a produção agrícola é a 
grande razão de ser da divisão de alimentos da compa-
nhia, foi estabelecida uma meta na 
companhia de reduzir o consumo 
de água em 20% até 2015, tendo 
como ponto de partida os índices de 
consumo do ano de 2006. Para isso, 
renomados cientistas ambientais 
e especialistas técnicos trabalham 
diariamente em pesquisas de ponta 
para alavancar a capacidade ope-
racional da empresa, ajudando-a a 
fazer a diferença no cenário global 
de consumo de água. Os esforços in-
cluem ainda a conservação dos recursos hídricos nas 
operações, a redução do uso da água na agricultura 
e a assistência a organizações que trabalham para 
levar água potável a países em desenvolvimento.

Além disso, em 2007 a PepsiCo aderiu ao CEO 
Water Mandate, uma cúpula da Organização das 
Nações Unidas formada por líderes de grandes em-
presas privadas focados na questão da água. A pre-
sidente mundial da PepsiCo, Indra Nooyi, se tornou 
CEO desta cúpula, indicando o compromisso formal 
e o engajamento da companhia com os princípios do 
Mandato da Água das Nações Unidas.

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura para o desenvolvimento do pro-
jeto Calculadoras de Impacto Ambiental foi muito 
simples, envolvendo 10 pessoas na sua produção, 
que trabalharam na América do Sul. Os recursos 
financeiros empregados pela companhia no projeto 
totalizaram R$ 20 mil em cada calculadora, um 
investimento considerado modesto diante do alcance 
das ferramentas e de sua capacidade de despertar de 
maneira simples e objetiva a atenção com o meio 
ambiente em hábitos rotineiros de cada cidadão, 
como número de banhos diários, meio de transporte 
utilizado, separação de lixo, entre outros. Somando as 
três calculadoras, o investimento da companhia foi 
de R$ 60 mil, ainda simbólico frente a uma receita 
em South America Foods de US$ 2,4 bilhões (em 
2009). Estes dados mostram o quanto é possível fazer 
de educação ambiental com tão pouco, considerando 
ações de impacto incluindo 29 fábricas PepsiCo e 
168 centros de distribuição.

DESAFIOS

De maneira geral, as calculadoras de impacto 
ambiental se mostraram ferramentas muito eficientes 
para atender aos objetivos propostos. No entanto, 

devido ao porte da companhia e seus 
níveis hierárquicos, a dificuldade 
inicial se fixou nos funcionários 
sem acesso a computador e inter-
net, especialmente nas fábricas. O 
projeto tinha de seguir adiante e a 
barreira da informática não poderia 
abalar seus resultados. 

Assim, optou-se por produzir 
calculadoras em papel, visando aos 
trabalhadores sem acesso à rede, 
com o cuidado de utilizar como 

matéria-prima papéis reciclados e provenientes de 
florestas renováveis. A decisão foi assertiva, na me-
dida em que proporcionou ao funcionário levar a 
calculadora para casa, multiplicando os conceitos do 
papel individual de cada cidadão quanto ao tema aos 
seus familiares. Esse modelo adotado para solucionar 
um problema permitiu à empresa multiplicar as 
informações de forma massiva.

CONTINUIDADE

Gincana Sustentável 
www.vidasustentablepepsicosaf.com

Com o objetivo de manter o entusiasmo sobre o 
tema e o acesso à informação, em 5 de junho de 2010 
a companhia lançou sua Gincana Vida Sustentável, 
convidando todos os funcionários de South America 
Foods a contarem suas histórias pessoais de práticas 
sustentáveis. A gincana consistiu num concurso 
de histórias, com vistas a mostrar que cada pessoa 
é protagonista de mudanças que podem beneficiar 
todo o planeta.

Ações simples como o plantio de árvores, o uso de 
meios de transporte menos poluidores, a prática de 
oferecer carona a colegas de trabalho, a participação 
em ONGs Ambientais, o uso de lâmpadas eficientes 
em casa, a separação de lixo, o racionamento e reúso 
da água são alguns bons exemplos que, uma vez 
inscritos e selecionados, valem a filmagem da história 
e disponibilização para votação no site da gincana. 

As dez melhores histórias, selecionadas pela com-
panhia, foram filmadas e disponibilizadas no site 
para votação aberta ao público. A melhor delas, de 
acordo com a votação, renderá ao autor, em dezem-

BEBIDAS
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bro de 2010, um prêmio 
de US$ 2 mil. O autor da 
segunda melhor história 
receberá US$ 1 mil e o 
terceiro lugar renderá US$ 
500,00 ao funcionário 
participante.

METODOLOGIA

Dentro do projeto Calculadoras de Impacto Pep-
siCo, o que realmente fez a diferença foi a metodo-
logia de aplicação dos conceitos de sustentabilidade 
à vida pessoal de cada colaborador, trazendo para a 
individualidade de cada participante a importância 
de atitudes mais amigáveis com o meio ambiente. 

Ações de conscientização focadas no público 
interno fazem com que, na prática, o funcionário se 
torne um grande aliado dos propósitos da empresa, 
o verdadeiro responsável pelo sucesso das ações e 
pelo alcance das metas. A PepsiCo acredita que o 
funcionário consciente, que desenvolveu seu próprio 
compromisso com o meio ambiente, vai contribuir 
ainda mais dentro das fábricas para a sustentabili-
dade do negócio, seja por meio de oportunidades de 
melhoria na ecoeficiência, seja por meio de ideias 
criativas para gerar uma mudança efetiva.

Trata-se de uma questão de sobrevivência 
para a sociedade em geral e para os negócios. 
Há muito a sustentabilidade deixou de ser um 
conceito abstrato ou uma mera palavra da moda 
para representar o limite entre as empresas feitas 
para durar e os negócios passageiros. Por isso, 
é fundamental não ultrapassar a capacidade de 
produção dos sistemas naturais nas práticas ex-
trativistas e o funcionário é o grande protagonista 
das mudanças. Afinal, a sustentabilidade é uma 
construção coletiva.

A conscientização ambiental, a racionalização 
de processos produtivos, o consumo consciente, a 
economia de energia e as novas atitudes dos cida-
dãos ajudam muito. Nesse sentido, ser sustentável é 
pensar e agir com os olhos no futuro. Para empresas 
que, como a PepsiCo, mantêm a sustentabilidade 
entre seus valores, os desafios econômicos, culturais, 
sociais e ambientais não representam entraves ao 
crescimento, mas alavancas para a inovação.

RESULTADOS

Até hoje, mais de 7 mil funcionários já acessa-

ram as calculadoras de 
impacto ambiental nos 
sete países da América do 
Sul, o que representa 40% 
do total de colaboradores 
PepsiCo. Somados às suas 
famílias (número médio 
de 4 pessoas por família), 

este total passa a ser de 28 mil pessoas atingidas pela 
ação. Considerando os 19 mil funcionários nos sete 
países, o potencial de multiplicação dos conceitos 
ambientais ao longo prazo vai para cerca de 76 mil 
pessoas, além dos funcionários indiretos. Além disso, 
a Gincana obteve a participação de quase 3,3 mil 
trabalhadores.

Em termos quantitativos, o público masculino 
se mostrou mais consciente com relação ao meio 
ambiente se comparado ao público feminino. Na 
comparação entre os países participantes, por meio 
dos funcionários PepsiCo em cada localidade, o 
melhor resultado tem um empate entre o Chile e o 
Equador, com dois planetas Terra necessários se toda 
a população do mundo tivesse os mesmos hábitos 
que os funcionários. A Colômbia vem na sequência, 
com 2.12 planetas, e logo depois o Brasil, com 2.3 
planetas Terra.

A calculadora de carbono apontou a metade dos 
participantes com um nível de emissões regular, o 
que corresponde a 10 toneladas de CO2 por ano. A 
boa pontuação se concentrou em apenas 22% do total 
de participantes, que apresentaram o resultado de 1 
tonelada de CO2 por ano. A pontuação ruim ficou 
com 25% dos participantes, que apresentaram resul-
tado anual de 100 toneladas de CO2. No Brasil, 61% 
do público interno da PepsiCo apresentou resultado 
regular, 35% bom e apenas 4% ruim.

A calculadora de água apresentou o consumo 
regular em 68% dos participantes, o que corresponde 
a 10 mil baldes anuais, num total de 20 mil litros. 
Apenas 21% dos participantes somaram pontuação 
para consumo médio de 1 mil baldes, que correspon-
dem a 10 mil litros de água. 11% dos participantes 
somaram resultado ruim, com o consumo médio de 
20 mil baldes.

Na prática, os resultados qualitativos se traduzem 
em economia diária de água, energia, separação 
de lixo orgânico e reciclável, entre outros hábitos 
do dia a dia que se aplicam tanto no ambiente de 
trabalho como na rotina doméstica. Em termos de 
produtividade, essas ações têm contribuído para um 
novo modelo de negócio aplicado à companhia, que 
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proporciona a tão sonhada equação de produzir mais 
com menos.

A maior prova disso na PepsiCo Brasil, por 
exemplo, é que o litro de água por quilo de produto 
tornou-se 18% mais eficiente e o kwatt por quilo de 
produto também é 6% menor. A gestão de resídu-
os sólidos e o trabalho de conscientização interno 
facilitaram novas oportunidades para reciclagem 
e reutilização, fazendo da companhia um exemplo 
para outras empresas ao reciclar 85% dos resíduos 
sólidos gerados.

Dessa forma, a PepsiCo em SAF tem acompa-
nhado o aculturamento de seu público interno, pre-
sente na participação de todos nas ações – a exemplo 
dos resultados das calculadoras 
e da participação na Gincana 
Vida Sustentável - e no acompa-
nhamento dos resultados quanto 
ao uso de recursos naturais nas 
operações.

Ações como essas são trabalha-
das dentro das fábricas por meio 
de frameworks – modelos sistema-
tizados para a implementação do 
Sistema de Gestão Ambiental que 
obedece à norma ISO14001, além 
do OHSAS 18001 – ferramenta 
que permite à empresa atingir 
e sistematicamente melhorar o 
nível do desempenho da Saúde e 
Segurança do Trabalho.

Entre os principais resultados 
sociais alcançados está a crescente 
integração com o público interno, 
o que promove a melhoria nos 
relacionamentos e um alinha-
mento de objetivos que facilita o alcance das metas 
estabelecidas. Esta integração gerada pela criação de 
consciência proporciona um negócio muito mais 
sustentável a longo prazo.

Em se tratando do público externo impactado 
pela calculadora ecológica, até hoje foram mais de 
três mil participantes, que tomaram conhecimento 
da ferramenta disponibilizada pela PepsiCo por 
meio de eventos como o stand de sustentabilidade 
PepsiCo no Wal Mart Argentina, a Feira de Meio 
Ambiente na Colômbia, além da divulgação no site 
da companhia no Brasil.

Na realidade, nossa melhor resposta aos desafios 
ambientais da atualidade é fazer parte, desde 2007, 
do Dow Jones Sustainability Indexes, o primeiro 

indicador de performance financeira das empresas 
líderes em sustentabilidade, que funciona como 
uma espécie de selo de garantia da sustentabilidade. 
Particularmente nos países que compõem a região de 
South America Foods - SAF a questão ganha contor-
nos especiais em termos ambientais em razão de sua 
biodiversidade, fontes energéticas, recursos minerais, 
além das importantes bacias hidrográficas, florestas, 
zonas costeiras, cerrados, o pampa, o pantanal e as 
montanhas andinas.

De fato, somos parte integrante do ecossistema em 
que vivemos. Mais do que isso, somos agentes ativos 
tanto em sua manutenção como, lamentavelmente, 
em sua degradação. Dependemos dos recursos que 

a natureza nos oferece e, por isso, 
devemos preservá-la obedecendo 
às leis que consolidam o conceito 
de sustentabilidade ambiental. 
Nesta filosofia, qualidade de vida 
é uma condição de permanente 
espírito de atenção e responsabili-
dade no uso dos recursos naturais.

Assim como o inevitável 
impacto causado pelas ações 
do homem, a conscientização 
sobre sua relação com o meio 
ambiente é imperiosa atualmen-
te. Na verdade sempre foi, mas 
lamentavelmente o ser humano 
só fez essa descoberta quando os 
níveis de degradação se tornaram 
alarmantes. É justamente nesse 
ponto que a educação ambiental 
assume seu papel fundamental, 
uma vez que sobre ela repousa 
um árduo processo de entendi-

mento que precede a ação efetiva e bem planejada. 
Nesse sentido, as ações da PepsiCo se traduzem 

em ferramentas pedagógicas de introdução ao 
tema ambiental de forma acessível, agradável e 
conscientizadora. A companhia acredita que tão 
importante quanto a determinação da pegada eco-
lógica de cada funcionário é a tarefa de esclarecer 
e tornar tátil a questão ambiental. Por isso, conti-
nuará a buscar estratégias por um modo eficiente 
e sustentável de produzir. 

Na mesma lógica da atividade agrícola, que 
é a base de seus negócios, a PepsiCo continuará 
semeando conhecimento e educação ambiental e 
ajudando cada funcionário a criar consciência, es-
perando por safras promissoras de cidadãos muito 
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mais cuidadosos quanto 
ao meio ambiente e dili-
gentes quanto ao planeta 
que deixarão para suas 
futuras gerações.

FORNECEDORES 
A CAMINHO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Programa de Sustentabilidade para Fornece-
dores PepsiCo estabelece diretrizes para promover 
Desempenho com Propósito, alinhando empresas 
fornecedoras com os objetivos da companhia pelo 
desenvolvimento sustentável.

Considerado um público estratégico para as com-
panhias, o fornecedor vem ganhando atenção cada 
vez maior nas questões relativas a modelos de gestão 
sustentável. Trata-se de uma relação de trabalho 
fundamental entre empresas, cujo alinhamento de 
valores muitas vezes pode garantir a continuidade 
da parceria e o crescimento dos negócios. Foi pen-
sando nessa questão que a PepsiCo desenvolveu seu 
Programa de Sustentabilidade para Fornecedores, 
lançado em 2009 e divulgado por meio do site www.
sustentabilidadproveedorespepsico.com.

O desafio do programa é mobilizar e comprometer 
a cadeia de fornecedores com os ideais e os valores de 
sustentabilidade da PepsiCo. A parceria duradoura é 
aquela em que há um compartilhamento de valores 
entre os dois lados. Afinal, de nada adiantaria a Pep-
siCo investir tanto no desenvolvimento sustentável 
de suas operações e contar com fornecedores não 
alinhados com essa tendência.

MOTIVAÇÃO

A convergência de forças para a compreensão 
ampla do tema e divulgação aos fornecedores vem 
resultando no engajamento dos mais diversos países 
que compõem SAF.  Daí a motivação da companhia 
em compartilhar as operações da PepsiCo com em-
presas conscientes sobre o uso da água e da energia, 
que estejam atentas às boas condições de trabalho 
para seus funcionários, ao uso consciente dos recur-
sos naturais e às emissões de carbono na atmosfera. 

O Código de Conduta da companhia garante a 
responsabilidade de assegurar que os fornecedores 
honrem e respeitem as pessoas e o meio ambiente. Por 
isso, a PepsiCo tem atuado no sentido de capacitar, 
validar a conformidade e facilitar o desenvolvimento 

sustentável, numa siner-
gia que proporcione uma 
amanhã melhor que hoje. 
Estamos empenhados 
no trabalho em parceria 
com nossos fornecedores 
nas áreas de condições de 
trabalho do funcionário, 

saúde e segurança, gestão ambiental e integridade 
corporativa.

Com essa filosofia, os fornecedores são encora-
jados a identificar oportunidades para melhorias e 
preparar planos de ação corretiva para conduzir 
a “Performance com Propósito” preconizada pela 
PepsiCo, que significa alcançar sucesso financeiro e 
empresarial, com propósitos que possam ser compar-
tilhados com a sociedade. Assim, o programa engloba 
fornecedores de matéria-prima direta e indireta que 
possuam contrato de prestação de serviço com a 
PepsiCo. Sua meta é criar relações duradouras com 
os fornecedores, compartilhando as boas práticas 
para diminuir os riscos ao longo de toda a cadeia 
produtiva.

Os fornecedores representam um eixo funda-
mental para a companhia. Trata-se de um público 
diretamente envolvido em garantir a continuidade 
e o crescimento dos negócios, por meio de uma 
oferta de bens e serviços fortalecida e pronta para o 
crescimento. 

DESCRIÇÃO

Considerando o contexto dos sete países de Sou-
th America Foods, são centenas de fornecedores 
potencialmente prontos para ser impactados pelo 
programa. Nesse cenário, a ferramenta foi desenvol-
vida e consolidada no site http://sustentabilidadpro-
veedorespepsico.com, com implantação dividida em 
três fases, que deverão se estender entre 2009, 2010 e 
2011. A primeira consistiu num treinamento on-line 
com o objetivo de comunicar as principais diretrizes 
PepsiCo: Código de Conduta do Fornecedor, Política 
de Saúde e Segurança do Trabalho, Política de Meio 
Ambiente, Política de Direitos Humanos e Código 
de Conduta da Pepsico. Todas essas diretrizes são 
utilizadas para capacitar, validar a conformidade e, 
principalmente, facilitar o desenvolvimento susten-
tável em toda a cadeia produtiva PepsiCo, a começar 
pelos fornecedores.

O desenvolvimento do trabalho se fixou em 
comunicar as diretrizes da companhia, encorajar o 
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trabalho dos parceiros nos rumos do desenvolvimento 
sustentável, contribuir na identificação de oportuni-
dades para melhorias e ainda facilitar planos de ação 
corretiva para cada fornecedor.

Por isso, além da comunicação de todas essas di-
retrizes, um questionário foi preparado para mapear 
a situação das empresas fornecedoras nos seguintes 
quesitos: Conformidade Legal, Integridade nos Ne-
gócios, Condições de Trabalho, Gerenciamento Am-
biental e Componente Social, além do Conhecimento 
das Políticas e Valores PepsiCo.

Os resultados dessa avaliação fazem parte de um 
relatório contendo o perfil dos fornecedores, com três 
conceitos. O Crítico (vermelho) é o das empresas 
que obtiveram menor pontuação por não possuírem 
compromisso com nenhum 
requisito e não realizarem 
nenhuma ação para me-
lhorar sua situação. São os 
chamados parceiros de risco 
para a PepsiCo, por seu 
descomprometimento com 
a sustentabilidade.

O concei to Atenção 
(amarelo) é o das empresas 
que obtiveram pontuação 
intermediária por não possu-
írem compromisso definido, 
porém mostrando aplicação 
em seu modelo gerencial de 
algumas práticas de susten-
tabilidade. Este fornecedor 
tem potencial para assumir 
uma posição superior. Já o 
conceito Alto Desempenho 
(verde) é conferido às em-
presas que obtiveram maior 
pontuação, atendendo a todos os requisitos PepsiCo. 
Trata-se de um excelente parceiro para a companhia. 

A segunda fase do programa, ainda em curso, 
consiste na organização de reuniões regionais para 
dar continuidade à proposta. Cada operação é res-
ponsável pela nomeação de um líder do programa, 
que deverá passar os resultados obtidos para o seu 
grupo de fornecedores e apresentar os indicadores de 
sustentabilidade que deverão ser monitorados, além 
de sugerir os próximos passos de ação para todos os 
participantes.

As ações obedecem ao seguinte cronograma: em 
2010 ações de baixo custo e grande visibilidade, por 
meio do uso de ferramentas como ReCon - uma fer-

ramenta global da PepsiCo Internacional focada na 
redução do uso da água e energia, para dar sustenta-
bilidade ao negócio e reduzir os custos, EMS – Envi-
ronmental Management System, que é o Sistema de 
Gestão Ambiental, além de OHSAS (Occupational 
Health and Safety Assessment Services) - sistema de 
gestão com o foco voltado para a saúde e segurança 
ocupacional, com o objetivo de controlar o nível do 
desempenho da saúde e segurança do trabalho. Em 
2011 serão utilizadas ferramentas de maior custo e 
menor visibilidade.

A ferramenta é composta por quatro itens prin-
cipais, que fazem parte do posicionamento PepsiCo: 
Conformidade Legal, Integridade nos Negócios, 
Condições de Trabalho e Gerenciamento Ambiental 

e Componente Social.

CONFORMIDADE LEGAL

Cumprir com todos os 
regulamentos estabeleci-
dos pelo governo é o pri-
meiro passo para buscar a 
sustentabilidade dentro de 
cada negócio. Além disso, 
deve-se buscar estabelecer e 
participar de diálogos com 
os órgãos governamentais, 
conselhos e fóruns que dis-
cutem temáticas que podem 
interagir com o setor de atu-
ação da empresa.

INTEGRIDADE  
NOS NEGÓCIOS

Garantir a integridade 
nos negócios é cada dia mais importante. Mostrar 
atitude e circular pelas diversas estradas equilibrando 
valores e princípios em um mundo em que a compe-
tição pode se mostrar injusta. Devemos buscar uma 
gestão transparente de performance, alimentada por 
uma competição justa em que não se admite pagar 
subornos ou dar algo para garantir uma vantagem 
indevida, incentivando uma força de trabalho, diver-
sificando, fornecendo um ambiente de trabalho sem 
discriminação, assédio ou qualquer forma de abuso.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Respeitar os direitos humanos e proibir toda 
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forma de trabalho forçado 
ou compulsório, além de 
garantir que o trabalho 
infantil não seja utilizado 
em nenhuma operação. 
Para os funcionários se 
deve oferecer um ambien-
te com condições de traba-
lho seguras e humanas para todos, de igual forma.

GERENCIAMENTO AMBIENTAL  
E COMPONENTE SOCIAL

Alcançar juntamente com os parceiros a Perfor-
mance com Propósito, para tal, colocar o foco nas 
pessoas, produtos e meio ambiente. Para a PepsiCo, 
um dos principais alinhamentos é conduzir as ope-
rações ambientalmente responsáveis e acatar todas 
as leis e regulamentos ambientais aplicáveis.

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura para o desenvolvimento do pro-
jeto Sustentabilidade para Fornecedores envolveu 
10 pessoas na sua produção, que trabalharam na 
América do Sul. Os recursos financeiros emprega-
dos pela companhia no desenvolvimento do projeto 
totalizaram R$ 20 mil, considerado um pequeno 
investimento frente ao alcance da ferramenta e 
de sua capacidade de despertar a consciência em 
milhares de fornecedores quanto à importância do 
desenvolvimento sustentável para a perenidade de 
seus próprios negócios. 

DESAFIOS

Os principais desafios identificados na região se 
voltam a algumas limitações de acesso a ferramentas 
de informática, no caso de fornecedores agrícolas. 
Por isso, a PepsiCo oferece todo o apoio possível, 
por meio da disponibilização dos materiais em papel, 
sempre com a preocupação de utilizar como matéria-
-prima papéis reciclados e provenientes de florestas 
renováveis. Outra questão enfrentada foi a falta de 
conhecimento de muitos fornecedores com relação 
ao tema, o que dificulta o engajamento e demanda 
ainda mais empenho por parte das equipes envol-
vidas neste processo de conscientização. A solução 
encontrada foi tornar os materiais disponíveis ainda 
mais didáticos, com vistas a atingir uma grande 
variedade de públicos, direcionando-os para um 

objetivo comum. A ideia 
é promover o respeito às 
políticas e princípios da 
empresa, particularmente 
nas questões ambientais, 
laborais e de cumprimen-
to dos Direitos Humanos.

CONTINUIDADE

Para garantir a continuidade da ação além do 
primeiro impacto com os fornecedores, o Departa-
mento de Sustentabilidade de South America Foods 
desenvolveu um manual para fornecedores, intitula-
do “Tornando seu Negócio mais Verde”. O material 
se fixa em temas como a importância dos primeiros 
passos, redução do desperdício, eficiência energética, 
eficiência hídrica, substâncias tóxicas e perigosas, 
viagens, ciclo de vida de um produto, projetos de 
construção e edificação, entre outros.

Basicamente, os primeiros passos ditados pelo 
manual estão focados na importância de estar de 
acordo com as normas ambientais de segurança e 
de saúde em todos os níveis: municipal, estadual e 
federal. Esta atitude, de acordo com o manual, oferece 
uma base sólida aos esforços beyond compliance, ou 
seja, aqueles que vão além das obrigações legais. 
Além disso, há benefícios adicionais, já que alguns 
programas governamentais exigem fiscalização e 
papelada reduzidas das empresas que estão em total 
conformidade com as leis mencionadas.

Outro ponto importante para o fornecedor é entender 
exatamente de que modo o seu negócio afeta o meio am-
biente; desde os itens comprados até à sua relação com 
clientes e fornecedores, além do ciclo de vida completo 
de seus produtos e serviços. A cada passo deste caminho 
há muitas oportunidades de escolhas que podem ajudar 
cada fornecedor a alinhar a responsabilidade ambiental 
com o sucesso do seu negócio.

O conselho principal para o início desse trabalho, 
que representa mais uma forma de estimular sua 
consolidação, é começar pelas alterações que não 
diminuam os lucros e a produtividade. Além disso, é 
imperativo ter em mente que não é possível se fazer 
tudo direito e que o progresso incremental e gradual 
é um objetivo digno.

O manual apresenta ainda dezenas de maneiras 
para que empresas de qualquer tamanho reduzam 
o seu impacto ao meio ambiente, economizem 
dinheiro, ganhem a confiança dos consumidores 
interessados e cumpram com as regulamentações 
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do governo. As sugestões sobre como começar são 
apresentadas no material de maneira muito didática, 
incluindo links para recursos adicionais.

A transparência é colocada como item fundamen-
tal em todo o processo, baseada no princípio de que é 
mais fácil apoiar uma visão quando todos os envolvi-
dos sabem o que a empresa objetiva. Este fundamento 
demonstra aos clientes, stakeholders e comunidade que 
o negócio é envolvido com o meio ambiente e está 
atento ao futuro do planeta. O manual aconselha uma 
definição, em conjunto com a equipe de colaboradores, 
de uma declaração de visão ambiental e objetivos que 
todos seus funcionários entendam e que seus gerentes 
apoiem. Documentos como esse afirmam as intenções 
da empresa em respeitar o meio ambiente quanto à 
concepção, produção e distri-
buição de produtos e serviços, 
delimitam o compromisso da 
empresa de estar em plena 
conformidade com todas as 
leis e sua meta de fazer mais do 
que o estritamente obrigatório 
sempre que possível.

PRINCIPAIS DICAS

Além de estabelecer um 
diagnóstico de cada empresa, 
o Programa de Sustenta-
bilidade para Fornecedores 
PepsiCo contribui com o 
desenvolvimento de planos de ação específicos para 
cada realidade e ainda oferece dicas importantes 
para o alcance dos objetivos propostos. Entre elas 
se destacam:

ATENÇÃO AO CONSUMO

Empresas de todos os portes precisam estar aten-
tas ao consumo de energia, suprimentos, matérias-
-primas, resíduos – embalagens,  energia, emissões. 
Medir e quantificar esse consumo oferece a dose exata 
da necessidade de melhoria nos processos. Audito-
rias podem ser tão simples quanto a contagem ou 
pesagem dos sacos de lixo produzidos pela empresa 
em uma base semanal ou mensal ou mesmo no ato 
de verificar contas de serviços públicos de energia. 

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO

A redução do desperdício deve começar pelo 

escritório, com a diminuição do uso de papel, por 
exemplo, em ações simples como a utilização dos 
seus dois lados sempre que possível, além da ocupa-
ção dos espaços em branco dos materiais impressos 
para a criação de rascunhos. O envio de relatórios por 
e-mail ao invés de cópias impressas é uma medida 
eficaz. Como vantagem adicional, a economia de 
dinheiro é inegável.

COMPRAS VERDES

Empresas amigas do meio ambiente buscam 
produtos ambientalmente corretos, daí o interesse 
por produtos reciclados, restaurados, ou recondicio-
nados quando esses competem favoravelmente em 

preço, desempenho e qualida-
de com os novos. Outra dica 
inteligente é trabalhar com 
os próprios fornecedores de 
cada empresa no sentido de 
identificar a vontade deles em 
cumprir com a nova política.

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Uma auditoria energética 
pode ser uma boa alternati-
va. Embora não se trate de 
um serviço relativamente 
barato, seus resultados po-

dem render consideráveis economias de energia e 
dinheiro. Além disso, reduzir necessidades energé-
ticas é um bom começo, incentivando os funcio-
nários e equipes de manutenção a desligarem as 
luzes, computadores e outros dispositivos quando 
não estiverem em uso, especialmente depois do 
expediente e nos finais de semana. A substituição 
dos equipamentos é outro ponto de atenção, já 
que o percentual de corte de custos é considerável 
somente com a substituição de equipamentos elé-
tricos desatualizados e ineficientes por tecnologias 
elétricas high-tech.

Existem milhares de produtos de iluminação 
disponíveis, muitos dos quais oferecem economia 
de energia significativa e iluminação melhorada. 
Exemplos incluem sensores de ocupação de salas 
vagas; atualizações de lastro e refletores de luminárias 
fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas no 
lugar de lâmpadas incandescentes; temporizadores 
para desligar a iluminação; e sinalização de saída 
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com energia eficiente.
Muitos desses produ-

tos podem ser pagos em 
poucos meses com o mon-
tante economizado. Para 
compreender sua eficácia, 
basta fazer as contas.

ECONOMIA DE ÁGUA

Uma simples auditoria nos encanamentos pode 
detectar torneiras e banheiros com vazamentos, para 
o rápido reparo. Em banheiros que usam válvula 
hidráulica em vez da descarga comum, devem-se 
instalar diafragmas que economizam água. Para 
as áreas externas, o mercado dispõe de ornamentos 
que utilizam água de forma eficiente. Além disso, a 
reutilização de água nos processos de fabricação e 
lavagem também é válida e a água da chuva pode 
ser um excelente recurso para irrigação e para outros 
usos não potáveis.

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

Encontrar alternativas aos produtos tóxicos é uma 
boa medida para minimizar seus impactos. Mesmo 
no funcionamento de um escritório é possível usar 
substâncias tóxicas sob a forma de computador ou 
toner de copiadoras, material de limpeza, colas, ba-
terias e outros suprimentos. É válido avaliar todas as 
partes da empresa, do escritório principal à área de 
carregamento para a fábrica, no intuito de identificar 
qualquer oportunidade que permita reduzir o uso de 
substâncias tóxicas. Produtos como solventes, tintas 
e detergentes podem ter um destino ambientalmente 
mais adequado.

VIAGENS

A ideia verde pode ser aplicada também nas 
viagens. A teleconferência é um bom recurso para 
algumas reuniões. Outra maneira de compensar os 
males ecológicos das viagens de negócio é investir em 
um programa de plantio de árvores para absorver 
o dióxido de carbono criado no trajeto. Ações como 
essa reduzem o orçamento da empresa com viagens e 
ainda impressionam clientes com o seu compromisso 
generalizado com a sustentabilidade. Incentivar o 
transporte alternativo pode ser outra boa medida, 
como o apoio a caronas entre os funcionários.

O home office ajuda ainda no sentido de reduzir 

o transporte por parte da 
equipe. Estudos mostram 
que programas como este 
melhoram a produtividade 
dos funcionários. Quando 
apropriados, permitem 
que os colaboradores tra-
balhem em casa um dia 

por semana, por exemplo. Para isso, basta providen-
ciar conexões para computadores, linhas telefônicas 
adicionais ou outras tecnologias de baixo custo para 
permitir aos funcionários estarem ligados, de casa, 
ao escritório principal. Outra medida interessante 
é tornar a frota verde, por meio de veículos com a 
maior economia possível de combustível, ou aqueles 
que usam fontes alternativas de combustível, como o 
elétrico ou o híbrido. Independente do tipo de veículo, 
a manutenção regular ajuda a tornar a frota mais 
amigável ao meio ambiente.

CICLO DE VIDA

Avaliar o ciclo de vida dos produtos implica olhar 
seus impactos do começo ao fim da cadeia, desde as 
matérias-primas para sua fabricação até a venda, uso 
e descarte. Tais avaliações podem ajudar a identificar 
oportunidades para melhorar a eficiência, reduzir des-
perdícios, melhorar a qualidade, economizar dinheiro 
e ainda fornecer produtos que são ambientalmente 
mais atraentes para os clientes.

CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO

Um design ambientalmente consciente pode redu-
zir os custos do ciclo de vida de um edifício – o custo 
total de construir e manter a estrutura. As técnicas 
começam com localização do prédio - sua relação 
com a geologia e outros recursos naturais - e podem 
incluir todos os materiais e sistemas do edifício. Há 
milhares de itens de construção ambientalmente 
preferíveis a se escolher, desde os produtos estruturais 
feitos de materiais reciclados até pavimentos feitos de 
materiais não tóxicos ou renováveis.

De maneira geral, todos ganham com uma rea-
lidade mais verde. É válido colocar o conhecimento 
e a experiência adquirida a serviço dos outros, por 
meio da participação de um programa de orientação 
ambiental a empresas, por exemplo. Orientar ajudará 
a revigorar os esforços ambientais de cada empresa, 
estimulando o crescimento de novas ideias e ofere-
cendo oportunidades para o networking. 

PEPSICO SOUTH AMERICA FOODS
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BEBIDAS

SUCESSO EM AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

METODOLOGIA

Didática e atrativa, a metodologia utilizada no 
projeto tem por base um site completo, contendo 
políticas e processos utilizados pela PepsiCo e vol-
tados à sustentabilidade como modelo para seus for-
necedores. A implantação, que conta com reuniões 
presenciais e acompanhamento contínuo, baseia-se 
num Código de Conduta para Fornecedores Pepsi-
Co, que estabelece padrões de conduta nos negócios, 
aos quais a PepsiCo espera que seus fornecedores 
possam aderir.

O código abrange fornecedores, contratados, con-
sultores, agentes e outros fornecedores de bens e ser-
viços que têm, ou procuram ter, relações comerciais 
com as entidades da PepsiCo no mundo todo. Dessa 
forma, a companhia espera que seus fornecedores 
conduzam suas atividades comerciais com respon-
sabilidade, integridade, honestidade e transparência 
e que possam aderir aos seguintes padrões:

• Cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis 
dos países em que operam;

• Competir de maneira justa nos negócios, sem 
pagar subornos, propinas ou dar algo de valor para 
garantir uma vantagem indevida;

• Incentivar uma força de trabalho diversificada e 
fornecer um ambiente de trabalho sem discrimina-
ção, assédio ou qualquer forma de abuso;

• Tratar os funcionários de maneira justa e hones-
ta, incluindo o respeito a salários, horas de trabalho 
e benefícios;

• Respeitar os direitos humanos e proibir todas as 
formas de trabalho forçado ou compulsório;

• Garantir que o trabalho infantil não seja utili-
zado em operação alguma;

• Respeitar o direito de associação dos funcioná-
rios, em conformidade com as leis locais;

• Fornecer condições de trabalho seguras e hu-
manas para todos os funcionários;

• Conduzir operações ambientalmente responsá-
veis e acatar todas as leis e regulamentos ambientais 
aplicáveis;

• Manter registros e livros de finanças de acordo 
com todos os requisitos legais, regulatórios e fiscais 

aplicáveis, e práticas de contabilidade aceitas;
• Entregar produtos e serviços com os padrões de 

qualidade e segurança aplicáveis;
• Apoiar a aceitação desse código ao estabelecer os 

processos de gerenciamento apropriados e cooperar 
com processos de avaliação razoáveis exigidos pela 
PepsiCo;

• Observar as políticas da PepsiCo em relação 
a presentes e entretenimento, além de conflitos de 
interesse ao lidar com funcionários da PepsiCo.

RESULTADOS

O Programa de Sustentabilidade para Fornecedores 
PepsiCo está a pleno vapor desde 2009, com a meta 
de conclusão em 2011. São mais de mil empresas 
fornecedoras participando em toda a América do 
Sul. Após a criação e publicação da ferramenta, as 
empresas participaram de encontros para análise de 
suas realidades, além de workshops regionais com 
fornecedores classificados por tipo de atividade. A 
avaliação inicial demonstrou as reais necessidades 
dessas empresas, para que se coloquem nos rumos 
do desenvolvimento sustentável, contando com a 
PepsiCo para contribuir em seus planos de ação, tirar 
dúvidas e ainda reconhecer suas vitórias, passo a passo, 
para que se tornem mais amigas do meio ambiente.

Temos até o momento mil fornecedores partici-
pando, entre os sete países. Um levantamento iden-
tificou que 93% dos fornecedores planejam replicar 
os princípios de sustentabilidade PepsiCo em suas 
operações. Para destacar um resultado brasileiro, 
o país é o líder em acessos ao site do programa de 
sustentabilidade.

A ação demonstra a importância da sustentabilida-
de em toda a cadeia produtiva da organização, desde os 
fornecedores, que representam um público estratégico 
no modelo de gestão sustentável. Trata-se de uma 
forma de alinhar os valores com todas as empresas 
envolvidas em seus processos produtivos, ampliado a 
consciência sobre a importância de operar de maneira 
sustentável. Para 2011, a meta é o acompanhamento 
da evolução do programa, por meio de indicadores de 
desempenho e procedimentos de contratação.

Andreza Araújo é gerente de sustentabilidade da PepsiCo South 
America Foods.
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Luis sér G i o De Fre i t A s sAn t A n A

PETRORECONCAVO 

A 
Petroreconcavo é a maior operadora inde-
pendente de extração de petróleo onshore no 
país, segundo dados da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), de dezembro de 2009, com uma produção 
total nos campos operados de 1.605.964 Barris de Óleo 
Equivalentes (BOE) no ano passado. As atividades 
consistem na exploração, na produção, no transporte, 
no processamento e na comercialização de petróleo e 
gás natural onshore, com foco principal de atuação em 
Campos Maduros e Campos Marginais, localizados 
no Recôncavo Baiano, no Estado da Bahia, onde estão 
situadas as maiores reservas totais de petróleo e de gás 
natural onshore do país.

O referido projeto trouxe vários resultados tangíveis 
e intangíveis para a organização, tais como: quali-
dade na análise de falha das bombas, controle eficaz 
do processo de suprimentos, maior confiabilidade 
da manutenção, redução de custos de manutenção/

A manutenção é uma função estratégica nas organizações, e tem um 
objetivo claro: garantir a disponibilidade e a confiabilidade requeridas 
pelas unidades industriais, com custos otimizados para assegurar a 
competitividade e o crescimento dos negócios das empresas. Nesse 
contexto competitivo faz-se necessário o diferencial da gestão estratégica 
que transforma a manutenção e a confiabilidade, integrando-a de forma 
eficaz ao processo produtivo e contribuindo, efetivamente, para que a 
empresa caminhe rumo à excelência empresarial. Com esse objetivo foi 
projetada a oficina de manutenção em bombas de subsuperfície, elevação 
de nível de petróleo, da Petroreconcavo na Bahia. 

a manUtenção agreganDo 
valor ao negócio 
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materiais, diminuição dos tempos de manutenção e 
maior envolvimento entre os setores de manutenção, 
operação, sonda e suprimentos. 

O objetivo principal desse projeto é ter uma aná-
lise precisa das falhas nas bombas para se executar 
ações eficazes na solução e no bloqueio das mesmas. 
As consequências dessas análises são revertidas em 
redução de custos da operação dos poços de petróleo 
devido ao aumento do tempo entre as falhas, aumen-
tando o ciclo de vida do equipamento. 

A análise completa desses equipamentos que 
compõem o sistema de bombeio mecânico tem um 
papel importantíssimo e que agrega valor no que 
diz respeito ao tempo de operação, curtos períodos 
de intervenção, aumentando a produtividade, além 
de redução de custos com reparos e intervenções 
de poços, aumentando o MTBF 
desses equipamentos, garantindo o 
desempenho e o aumento da vida 
útil dos mesmos. 

Para a execução de um pro-
cesso dessa importância faz-se ne-
cessário um conhecimento apro-
fundado do processo de elevação 
de óleo, assim como a aplicação 
de metodologia e análise da ma-
nutenção dos equipamentos que 
compõem o sistema de bombeio 
mecânico, pois cada componente 
ali envolvido executa um papel importante na ex-
tração do produto final, que é o petróleo. Com esse 
objetivo, a Petroreconcavo, visando à confiabilidade 
de seus equipamentos, internalizou os serviços de 
manutenção, reparo e fornecimento desses equipa-
mentos a fim de garantir: 

• Qualidade na análise de falhas das bombas; 
• Melhor controle no processo de suprimentos; 
• Redução de custo com manutenção e materiais; 
• Confiabilidade nas manutenções, diminuindo o 

tempo de falhas; 
• Interfaces entre os setores de manutenção, pro-

dução e sonda. 

MÉTODO DE ELEVAÇÃO 

Não somente a aplicação da manutenção em si 
no equipamento de fundo, que irá garantir que o 
mesmo opere trazendo resultados positivos e satis-
fatórios ao processo, à aplicação do conhecimento 
levando em conta a capacidade do poço, tipo de 
fluido, pressões, temperatura e condição atual. O 

trabalho em conjunto, manutenção, engenharia e 
operação têm fortalecido o crescimento das resolu-
ções dos problemas de intervenção, manutenção e 
operações em equipamentos de bombeio mecânico, 
trazendo resultados através de melhorias e sugestões 
em reuniões de análise e soluções de problemas no 
sistema de bombeamento mecânico. As informações 
que são tratadas nessas reuniões de análise do sistema 
têm contribuído de forma positiva para a direção 
do desenvolvimento de novas metodologias a serem 
aplicadas, gerando melhorias e o aumento de vida 
útil do sistema. 

O bombeio mecânico é o mais antigo, econômico 
e mais comum dos métodos de elevação artificial. É 
mecanicamente simples e pode operar sobre uma 
ampla gama de condições, com grande disponibili-

dade de sobressalentes e equipes 
tecnicamente capacitadas. Apro-
ximadamente 85% dos poços 
de bombeamento no mundo 
utilizam esse método. Em face 
desses dados, a importância de 
uma análise mais completa desse 
sistema agrega, além de conheci-
mento para a organização, uma 
redução substancial de custos que 
serão explicados no decorrer desse 
trabalho. 

A bomba de profundidade é 
apenas uma parte do sistema de bombeio mecânico. 
Seus principais componentes são: coluna de hastes, 
coluna de tubos, conjunto de válvulas e equipamento 
de superfície, unidade de bombeio e motor de indução. 

A concepção adequada desses componentes, le-
vando em conta fatores como: profundidade do poço, 
capacidade de produção, tipo de petróleo, corte de 
água, relação petróleo e gás etc. Sendo essa concep-
ção bem definida impactará na operação eficaz dos 
sistemas de bombeios, que terão longos períodos de 
operação e tempos curtos de manutenção. 

É por essa razão que as empresas operadoras de 
petróleo têm buscado melhores soluções através de 
investimentos, pesquisas e capacitações de seu corpo 
técnico, visando a uma melhor qualidade e confiabi-
lidade de seus equipamentos. 

DESENVOLVIMENTO 

Após a implementação da oficina de bombas de 
subsuperfície da Petrorecôncavo foram agregados 
vários fatores competitivos em relação à terceirização 

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO

A Petroreconcavo é 
a maior operadora 

independente 
de extração de 

petróleo onshore 
no país
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desses trabalhos, os quais serão detalhados a seguir. 
Qualidade na Análise 
de Falhas das Bombas 

A manutenção do poço e 
a análise das falhas em seus 
equipamentos são compo-
nentes importantes na análise 
de custos desses sistemas. 
Mal gerido, pode levar a fre-
quências de falhas elevadas e 
conseqüentemente elevação dos custos e de perdas 
de produção. Foram aplicados procedimentos de 
manutenção que estão minimizando os altos índicies 
de custos e falhas dos poços. Tendo em vista esses 
fatores, a Petroreconcavo decidiu focar na qualidade 
da análise de falhas das bombas de fundo, gerando um 
sistema de aprendizado interno que tem contribuído 
com o entendimento e mapeamento dos processos 
críticos referentes a esses sistemas. 

A avaliação mais precisa tem mostrado que a 
seleção do equipamento dimensionado para o poço 
precisa estar dentro dos padrões de especificações 
técnicas em relação à condição atual do mesmo, o 
que antes não era contemplado devido à terceirização 
desse processo. Com o resultado dessas análises, foi 
possível identificar as características principais que 
impactaram no processo operacional do equipamen-
to, gerando um conhecimento intrínseco de cada poço 
em estudo e, mediante esses resultados, foram tomadas 
ações que proporcionaram ao poço uma garantia de 
aumento de MTBF, propiciando mais disponibili-
dade, menores custos e menores perdas de produção. 

Estão sendo realizados estudos e análises de cada 
poço com os setores de sonda, operação e engenharia 
nos quais estão sendo estabelecidos padrões de espe-
cificações para produção ótima do poço, tais como: 
adequação do equipamento segundo as característi-
cas encontradas no poço, minimização dos resíduos 
produzidos pelo mesmo e a sonda de implantação do 
sistema de limpeza dos poços com elevado potencial 
de sólidos em seu interior. 

Com isso, conseguiu-se reduzir o número de falhas 
nos equipamentos, e os tempos de intervenção no 
poço se tornaram mais rápidos. O gráfico I abaixo 
mostra um exemplo de aumento de MTBF em um 
dos poços da Petroreconcavo. 

Processo de Suprimentos 
Foi criado um processo de logística de materiais 

em que o setor de suprimentos construiu um sistema 
prático de atendimento a esses materiais, tornando o 

processo de aquisição mais produtivo. Adotou-se um 
sistema único de requisição que automaticamente 
é aprovado pela oficina de bombas, sendo que no 

momento em que é reali-
zado esse procedimento o 
lançamento da requisição 
é feito online e o controle de 
estoque revisado, e custo 
total de materiais é calcu-
lado e apresentado no final 

da operação. Na análise de custos será mostrada a 
vantagem competitiva da internalização da oficina 
de bombas de subsuperfície em relação aos custos 
agregados nos reparos e montagens de bombas novas. 
Essa operação facilita o controle de estoque e o custo 
de cada equipamento manutenido pela oficina.  

 
Redução de Custo com 
Manutenção e Materiais

Implantada desde outubro de 2009, a oficina de 
bombas obteve um ganho nos trabalhos realizados 
em suas instalações, reduziu em 30% os custos de 
manutenção e materiais com serviços externos, 
segundo os dados fornecidos pelo setor de compra 
durante o mês de novembro de 2009. A estimativa é 
que este percentual venha crescendo gradativamente, 
gerando reduções significativas ao processo. Para que 
esses resultados sejam alcançados, alguns itens são 
indispensáveis para a conquista do mesmo: 

• Cumprimento dos procedimentos; 
• Manutenção centrada na confiabilidade; 
• Aplicação dos requisitos API; 
• Soluções práticas durante o processo. 
 

Sugestões Dadas Durante o Processo 
Com um grande número de falhas avaliadas du-

rante as manutenções efetuadas em oficina, sugeriu-
-se que fossem realizadas algumas adequações no sis-
tema, visando à melhoria contínua dos equipamentos 
a serem instalados nos poços, e foram discutidos esses 
procedimentos com os setores envolvidos no processo. 
Foi determinado que nos poços com alto potencial 
de produção que continham quantidade excessiva 
de areia e parafina se aplicasse o procedimento de 
limpeza do sistema, pistoneio de no mínimo seis horas 
de duração para que se garantisse que o equipamento 
não viesse a falhar por essa causa. Implementadas as 
inspeções das colunas de produção com análise dos 
testes para que a mesma não viesse a interromper o 
processo por acúmulo de materiais sólidos, a exem-
plo do skale (resíduo/incrustações), e a modificação 

PETRORECONCAVO
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da especificação do material, que era o aço-carbono 
4140, para aço inox, o que trouxe ao processo uma 
maior estabilidade e diminuição de falhas devido ao 
ataque químico. Modificado o processo de montagem 
dos anéis de pistão, o que resultou numa diminuição 
de falhas por bloqueio de válvula de pé (válvula de 
sucção da bomba). Outra melhoria a ser mencionada 
foi a implementação da Stand Valve (equipamento 
para teste de coluna), utilizada numa filial situada 
na Colômbia, que facilitou o processo de pescaria 
(retirada do equipamento após o teste), o processo de 
granulometria dos sólidos produzidos nos poços foi 
outra importante melhoria, gerando uma especifica-
ção precisa da folga ideal do pistão do equipamento 
a ser utilizado no poço. 

RESULTADOS 

Uma análise mais apura-
da em relação à corrosão dos 
equipamentos de fundo deve 
ser realizada, pois cerca de 40% 
das falhas em equipamentos de 
subsuperfície são devido a esse 
modo de falha. Para poços com 
corrosão, os mesmos devem ser 
tratados semanalmente com ini-
bidores apropriados. 

Com a internalização desse 
processo e maior conhecimento 
dos poços da Petrorecôncavo as diversas áreas envol-
vidas puderam propor melhorias para o combate à 
corrosão, tais como: revestimento interno da coluna de 
produção e qualidade dos materiais dos equipamentos 
adequados às condições de cada poço. 

Foram realizadas algumas adequações que pro-
porcionaram resultados satisfatórios e que foram 
padronizados em todos os equipamentos utilizados 
em poços que exijam essa configuração, como por 
exemplo: bombas que saírem para o poço com pistão 
anelado levarão no centro pistão liso com dois pés 
de comprimento e um pé de pistão anelado em cada 
extremidade. Com isso evita-se o risco de descamisar 
as bombas caso haja uma necessidade de alteração 
de curso. 

Não foram observadas falhas prematuras das 
bombas montadas e reparadas pela oficina e os re-
sultados estão sendo positivos no que diz respeito à 
produção, pois o MTBF dos poços tem aumentado 
devido à sistematização de procedimentos e conhe-
cimento mais sistêmico de todo o processo. Como 

exemplo cita-se a bomba do RO-28 que há oito me-
ses opera mantendo a mesma produtividade inicial, 
outro exemplo seria o CS 50, que operava somente 
durante três meses, e a mesma opera atualmente há 
seis meses mantendo-se no mesmo nível de produção. 
A comunicação entre os setores foi outro resultado 
importantíssimo para a construção desse processo de 
sucesso. Com a internalização da oficina as resoluções 
dos problemas de falhas por motivo operacionais e 
de instalações estão sendo resolvidas em tempo hábil 
e acima de tudo com sistematização e internalização 
de conhecimento para a organização. 

PRÓXIMOS PASSOS 

Juntamente com Engenharia será desenvolvido 
um tipo de pistão que trabalhe com poços que 

contenham bastante areia junta-
mente com um tipo de válvulas 
de alta vazão para melhoria do 
processo e redução de falhas pre-
maturas causadas pelo mesmo. 
Outros passos do projeto serão 
acompanhar e prospectar junto 
com Suprimentos os processos 
de compras de materiais sobres-
salentes e ferramentas especiais. 
Além da montagem e do reparo 
das bombas faz-se necessário um 
acompanhamento no campo na 

montagem da mesma no poço para se verificar se 
existem pontos de melhorias no procedimento de des-
cida da bomba, que pode ser um fator importante na 
inserção de falhas nas mesmas. Outro ponto impor-
tante a ser acompanhado é o preparo da oficina para 
realizar manutenções nos cabeçotes de bombas de 
cavidade progressiva (BCP) e em Packers (promove 
a vedação anular entre o revestimento e a coluna). 
Esses novos processos trarão mais valor agregado 
para o negócio e acima de tudo conhecimento para 
a empresa que terá agora todos os controles referentes 
aos métodos de elevação dos poços de petróleo que 
ela opera. Espera-se maior disponibilidade dos equi-
pamentos e diminuição das perdas de produção por 
falhas nos mesmos, como os comprovados no pro-
cesso supracitado nesse trabalho nas manutenções 
e montagens de bombas de subsuperfície. O ponto 
final desse processo de implementação se dará com 
a manutenção em bombas centrífugas submergí-
veis (BCS) na qual se faz necessário maior preparo 
técnico e estrutural. 
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CONCLUSÃO 

A implementação da oficina de bombas de 
subsuperfície tem causado um impacto muito 
importante na análise de falhas e acima de tudo no 
conhecimento mais profundo do comportamento do 
reservatório, o que no final se reflete no método de 
elevação. A experiência tem mostrado que para se 

construir um processo de sucesso deve-se investir em 
capital humano, estrutura física e acompanhamento 
sistematizado de todo o processo implementado para 
que as melhorias encontradas nas análises sejam 
seguidas e aprendidas. Esses três aspectos são funda-
mentais para que o projeto tenha sucesso e são esses 
pilares que estão fazendo a diferença no projeto da 
Petroreconcavo. 

Este case foi apresentado no 25º Congresso Brasileiro de Manutenção, realizado pela Associação Brasileira de Manutenção 
(Abraman), em 2010.














