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CATEGORIA:  RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL 

 

NOME DA BOA PRÁTICA:  MÚSICA 

A) NOME DA AÇÃO: PROJETO CAMINHOS MUSICAIS GUANABARA – ORQUESTRA FILARMÔNICA ESTELAS DA SERRA (RECURSOS 

PRÓPRIOS) 

 

1 – Período: Início da turnê em 2010, continuando em 2011. 

2 - Responsável: Gerência de Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  Investir na cultura regional; Oferecer a população dos municípios do nordeste, música de qualidade e gratuita e  

conseqüentemente despertar um maior interesse pela mesma.  Fortalecendo o papel social e a imagem da empresa como incentivador da 

cultura regional. 

4 - Público Alvo: população dos municípios do nordeste onde a orquestra se apresenta. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: muito satisfeitos  

6 - Atividades Desenvolvidas: Turnê de apresentação da Orquestra Filarmônica mensalmente, com um repertório eclético, em várias 

cidades do Nordeste  onde a Guanabara detém uma forte penetração; gravação de DVD;  

7 – Recursos Tecnológicos: projeção sonora digital, iluminação e câmera em alta definição 

8 – Proposta de divulgação: panfletos, vídeos, jornais, Guanabara Press, etc. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais, rádios e TV. 

10 – Avaliação da Experiência: Possibilitamos um crescimento musical à crianças carentes que compõem a Orquestra , além do incentivo à 

atividades educacionais e culturais. 

11 - Resultados Obtidos: Encanto e emoção do público que ovacionou de pé os jovens talentos, associando a uma imagem positiva da 

Guanabara pelo desenvolvimento de um projeto de grande magnitude. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização e o desenvolvimento da cultura em nossa 

região. 

 

    

B) NOME DA AÇÃO: FUNDAÇÃO VAMOS FAZER ARTE (CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA ENSAIOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA) 

(RECURSOS PRÓPRIOS) 

1 – Período: Início da turnê em 2011. 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  Construir uma sede para ensaios da Orquestra Filarmônica, com toda acústica e instrumentos necessários. 

4 - Público Alvo: integrantes da orquestra. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: muito satisfeitos  

6 - Atividades Desenvolvidas: manutenção da escola de música, reforma da estrutura física para ensaio com capacidade para 200 crianças.  

9 – Avaliação da Experiência: Possibilitamos um crescimento musical à crianças carentes que compõem a Orquestra , além do incentivo à 

atividades educacionais e culturais. 

10 - Resultados Obtidos: objetivos e metas atingidos 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização e o desenvolvimento da cultura em nossa 

região. 

         

 

 



 

C) PROGRAMA: APRENDENDO COM ARTE – MÚSICA BRASILEIRA NO SÉCULO XVIII (Fundação Raimundo Fágner) (RECURSOS: 

INCENTIVOS FISCAIS) 

1 – Período: 2011. 

2 - Responsável: Diretoria 

3 - Objetivos e Metas: Nas cidades de Orós/CE e Icó/CE, um projeto de arte educação com base na música brasileira do período clássico do 

século XVIII. Socialização de 370 crianças e adolescentes de 07 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social e cultural. 

4 - Público Alvo: população de Fortaleza/CE, Orós/CE e Icó/CE . 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Oficinas de canto coral, Oficinas de Música, Oficinas de Arte, apresentação em Teatros. A empresa faz o 

transporte dos envolvidos e o  repasses financeiros através da Lei Rouanet. 

7 – Recursos Tecnológicos: Som, palco e iluminação, Instrumentos musicais.  

8 – Proposta de divulgação: panfletos, vídeos, jornais, etc. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

10 – Avaliação da Experiência: Possibilitamos um crescimento musical à crianças carentes que compõem a Orquestra , além do incentivo à 

atividades educacionais e culturais. 

11 - Resultados Obtidos: Objetivos e Metas atingidos. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura e melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua. 

 
D)  FESTIVAL CARIRI DA CANÇÃO (RECURSOS: INCENTIVOS FISCAIS) 

1 – Período: 2010  

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. levar música, laser, cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra 

4 - Público Alvo: população do Ceará e turistas. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: O evento se realizou no Centro Cultural do Araripe, antiga Estação Ferroviária do Crato, e contou conta com 

seis atividades que tem a música como motivação, entre eles, dois festivais (estudantil e competitivo amador/profissional), shows atrações 

regionais e nacionais. A empresa faz o transporte dos envolvidos e o  repasses financeiros através da Lei Rouanet. 

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais e rádios 

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura e melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua. 

 

E) PROGRAMA: BANDAS APOIADAS: Banda Mary Jane / Banda Medulla / Banda “ATrigger to Forget” - (RECURSOS PRÓPRIOS) 

1 – Período: 2006 e permanece  

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. levar música, laser, cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra 

4 - Público Alvo: população do Nordeste. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: shows em conjunto com atrações regionais e nacionais. A empresa faz o transporte dos envolvidos. 

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais e rádios 

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura e melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua. 



 

NOME DA BOA PRÁTICA: FILANTROPIA E TRABALHO VOLUNTÁRIO  

 

A) ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS PARA VÍTIMAS DE ENCHENTES - (RECURSOS PRÓPRIOS) 

Campanha de arrecadação de agasalhos, alimentos e donativos para os desabrigados das enchentes em Pernambuco e Alagoas – Total 

arrecadado = 10 toneladas de donativos. 

1 – Período: 2010  

2 – Responsável: RH / Marketing 

3 – Objetivos e Metas:. Arrecadar donativos através dos pontos e agências Guanabara além de algumas parcerias, para serem enviados à 

defesa civil dos estados PE e AL. 

4 - Público Alvo: vítimas desabrigadas pelas enchentes. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Arrecadação de 10 toneladas de donativos para desabrigados de enchentes em parceria com veículos de 

comunicação, transportadora de cargas e administradora de rodoviárias. 

7 – Proposta de divulgação: Jornal, cartazes e banners. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção:  

9 – Avaliação da Experiência:  

10 - Resultados Obtidos: Arrecadação de 10 toneladas de mantimentos, agasalhos dentre outros. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: A Guanabara antecipou-se, sendo a 1ª empresa no estado do Ceará a 

lançar uma campanha de solidariedade para vítimas de enchentes . Obtendo uma imagem positiva perante a opinião pública. 

           

 

B) DOAÇÃO SOLIDÁRIA A INSTITUIÇÕES DE CARIDADE (2007 a atual) (RECURSOS PRÓPRIOS) 

Repasses financeiros e objetos Achados e Perdidos de passageiros nos ônibus são destinados a diversas instituições como: Associação 

Madre Paulina / Mitra Arquidiocesana de Fortaleza / Fraternidade Aliança Toca de Assis / Comunidade Evangélica Doulos / Casa do Menor 

São Miguel Arcanjo / Projeto 2ª Acreditando e Aprendendo / Lar Torres de Melo / Instituto do Câncer / Pequeno Cotolengos Dom Orione / 

Comunidade Santa Teresinha / Casa do Menino Jesus / Instituto Missionário da Divina Providência / Fundação Ana Lima,  e outras 

entidades filantrópicas. 

1 – Período: 2007 e permanece  

2 – Responsável: RH / Marketing 

3 – Objetivos e Metas:. Ajudar as instituições de caridade, bem como os desabrigados pelas enchentes. 

4 - Público Alvo: população do Nordeste. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Repasses financeiros e objetos Achados e Perdidos de passageiros nos ônibus. 

7 – Proposta de divulgação: divulgação consolidada. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: internet, intranet, balanço social publicado 

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para minimizar o sofrimento dos menos favorecidos. 

 

    



NOME DA BOA PRÁTICA: TEATRO E AUDIOVISUAL 

 

A)  TEATRO - A VALSA PROIBIDA  (RECURSOS: INCENTIVOS FISCAIS) 

1 – Período: 2011 

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. Levar laser, cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra. 

4 - Público Alvo: população do Ceará e turistas. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Apresentação de uma obra da dramaturgia cearense, encenada pelo grupo Comédia Cearense, a fim de 

comemorar o centenário do Teatro José de Alencar em Fortaleza/CE. A empresa fez doação através da Lei Rouanet. 

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais e rádios 

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura e melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua. 

 

B) AUDIO-VISUAL: GRANDES PERSONALIDADES CEARENSES (Bárbara de Alencar, Dragão do Mar, Antônio Conselheiro, José de Alencar, 

Padre Cícero, Clóvis Bevillácqua, Delmiro Gouveia, Euclides Martins, Aldemir Martins, Rachel de Queiroz, Patativa do Assaré) - 

(RECURSOS: INCENTIVOS FISCAIS) 

1 – Período: 2010 

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. Fazer uma apresentação da história desses cearenses em larga escala. 

4 - Público Alvo: população do Ceará  

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Produzir doze documentários de média metragem, com vídeos com abordagem histórica individualizada e 

titulada sobre doze personalidades cearenses já falecidas que se destacaram no cenário político, cultural, jurídico, religioso no estado do 

Ceará. Repasses financeiros através da Lei Rouanet. 

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais e rádios 

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura. 

 

C) TEATRO: GRUPO VEM ARTE – “ESPETÁCULO NICOLAU TINHA UMA IDÉIA” / ESPETÁCULO “O PALHAÇO SAPECA LEVADO DA BRECA / 

CIA CEARENSE DE MOLECAGEM / DUPLA DE HUMOR PAÇOCA E FUBÁ / INSTITUTO CARRUAGEM DE ARTE E CULTURA / FREE LANCER – 

ESPETÁCULO PETER PAN” - (RECURSOS PRÓPRIOS) 

1 – Período: 2010/2011  

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. Levar laser, cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra 

4 - Público Alvo: população do Ceará e turistas. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Os eventos se realizaram em Fortaleza/CE, com apresentação de peças teatrais.  

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais e rádios 

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura e melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua. 

 

NOME DA BOA PRÁTICA:: LITERATURA / PUBLICAÇÃO DE LIVROS 

 

A) PUBLICAÇÃO DE LIVRO: VIVA FORTALEZA 1950-2010 - (RECURSOS: INCENTIVOS FISCAIS) 

1 – Período: 2010  

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. Melhor compreensão da história da cidade, possibilitando assim, a reflexão sobre quais rumos seguir no presente e 

no futuro. 

4 - Público Alvo: população do Ceará. 



5 - Grau de Satisfação do público-alvo: satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Publicação de Livros e exposições, que aconteceram na Praça do Ferreira, Passeio Público e no Centro Dragão 

do Mar de Arte e Cultura – Pontos turísticos de Fortaleza/CE. A empresa fez repasses financeiros através da Lei Rouanet. 

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais  

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para o desenvolvimento da cultura das comunidades Cearenses. 

 

B) PUBLICAÇÃO DE LIVRO: OS BEATOS - (RECURSOS: INCENTIVOS FISCAIS) 

1 – Período: 2011  

2 – Responsável: Diretoria 

3 – Objetivos e Metas:. Levar boa literatura e cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra, bem como mostrar os pontos 

turísticos de Fortaleza. 

4 - Público Alvo: população do Ceará e turistas. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Edição de livros com pesquisa de texto e iconografia sobre o universo sócio-cultural do messianismo no 

nordeste brasileiro e suas relações com os movimentos sociais como Canudos e Caldeirão. 

7 – Proposta de divulgação: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais  

9 – Avaliação da Experiência: boa 

10 - Resultados Obtidos: metas e objetivos atingidos. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para o desenvolvimento da culttura e melhoria na qualidade de 

vida das comunidades onde a empresa atua. 

 

NOME DA BOA PRÁTICA:  EDUCAÇÃO / CULTURA 

 

A) EDUCAÇÃO: Palestras sobre Marketing nas Universidades e o Programa Portas Abertas - Palestras nas universidades e visita de 

universitários às instalações da Guanabara - (RECURSOS PRÓPRIOS) 

1 – Período: 2010/2011  

2 – Responsável: RH / Marketing 

3 – Objetivos e Metas:. Estreitar relação com público universitário, possibilitando troca de conhecimento e contribuindo com a formação 

de futuros profissionais das áreas de marketing, publicidade, propaganda e turismo. 

4 - Público Alvo: população do Ceará  

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Visitas quinzenais na Guanabara, realizadas por Universidades de Fortaleza com objetivo de mostrar a 

empresa e toda a dinâmica que envolve o transporte rodoviário. 

7 – Recursos Tecnológicos: DVD, data show, som, TV, computadores 

8 – Proposta de divulgação: Colunas Guanabara News  e Newsletter para coordenação de faculdades. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais. 

10 – Avaliação da Experiência: boa 

11 - Resultados Obtidos: O programa Portas Abertas existe a 5 anos e tem contribuído com a formação dos universitários, nas áreas ligadas 

ao turismo, comunicação e publicidade. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: Esses visitantes possuem uma percepção positiva em relação a outras 

empresas de transporte do mercado, pois tiveram oportunidade de conhecer a singularidade e a dinâmica da Guanabara.  

 

B) CULTURA: ENCONTRO DE BUSÓLOGOS 

1 – Período: 2009, 2010 e 2011 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  Estreitar a relação da empresa com um grupo que tem como hobbie a paixão por ônibus. 

4 - Público Alvo: Busólogos 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: muito satisfeitos, conforme depoimentos nas redes sociais. 

6 - Atividades Desenvolvidas: Encontros e palestras abordando temas referente a busologia, a história, operação, manutenção e ações de 

marketing da Guanabara. 

7 – Recursos Tecnológicos: auditório com estrutura áudio visual. 

8 – Proposta de divulgação: jornais, panfletos, etc. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: site e redes sociais. 

10 – Avaliação da Experiência: positiva; tendo em vista o crescimento a cada ano, inclusive com participantes de outros estados.  

11 - Resultados Obtidos: manter viva a história dos ônibus; maior encontro de busologia  do País. 



12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: A empresa obtém maior visibilidade por apoiar e difundir a busologia 

como hobbie com ampla cobertura de mídia com repercussão a nível nacional.  

   
 

NOME DA BOA PRÁTICA:  ESPORTE 

 

A) PROGRAMA DE APOIO A ATLETAS: Maria da Conceição de Meneses Nery (Maratonista) / Cícero Antônio Pinheiro dos Santos (Animal 

- Maratonista) / João Vieira do Nascimento “João Ligeiro” (Maratonista) / Fernando Luciano Barros Xavier “Pangaré” / Willian Cosme 

Ferreira (Tenista) / Geovane Nascimento da Silva (tenista) / Grupo Yê Capoeira / Daniel Carneiro dos Santos e Vanilson Neves (Circuito 

Corrida dos Carteiros em Natal) -  (RECURSOS PRÓPRIOS) 

1 – Período: 2010/2011  

2 – Responsável: Diretoria / Marketing 

3 – Objetivos e Metas:.  levar esporte, laser e cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra. 

4 - Público Alvo: Esportistas. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Apoio com deslocamento dos atletas e sua equipe nas competições, bem como auxílio financeiro.  

7 – Proposta de divulgação: panfletos, vídeos, jornais, uniformes, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

9 - Resultados Obtidos: Metas e objetivos alcançados. 

11 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura. 

 

B) PROGRAMA PARATLETAS ESPORTISTAS - A Guanabara conta com 25 paratletas contratados na função de aux de marketing e apóia os 

mesmos nas competições em diversas modalidades: Natação, Ciclismo, Basquete, Tênis de Mesa, Halterofilismo. Sendo vários deles 

recebedores de medalhas de ouro em competições nacionais e internacionais. - (RECURSOS PRÓPRIOS) 

1 – Período: 2010/2011  

2 – Responsável: Diretoria / Marketing 

3 – Objetivos e Metas:.  levar esporte, laser e cultura , valorizando e divulgando os talentos da nossa terra. 

4 - Público Alvo: população do nordeste. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: Apoio com deslocamento dos atletas e sua equipe nas competições, bem como auxílio financeiro. 

Contratação de Paratletas Esportista como funcionários na função de Aux de Marketing. 

7 – Proposta de divulgação: panfletos, vídeos, jornais, etc. 

8 – Recursos de Mídia e Promoção: internet, intranet, balanço social publicado, panfletos, vídeos, jornais, etc. 

9 - Resultados Obtidos: Metas e objetivos alcançados. 

10 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: contribui para a valorização dos talentos de nossa terra, o 

desenvolvimento da cultura. 

 

NOME DA BOA PRÁTICA: PROGRAMAS PARA MELHORIA DO MEIO AMBIENTE 

 
A. NOME DO PROJETO: DESPOLUIR 

CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 
DATA DA IMPLANTAÇÃO: 12/02/2002 (Como EconomizAR) 
 OBJETIVO: Redução de gases poluentes 
 DESENVOLVIMENTO: Técnicos da empresa realizam constantes regulagens eletrônicas dos veículos, limpeza adequada dos bicos injetores, 
acompanhamento rigoroso das manutenções preventivas e corretivas, treinamentos para condução adequada dos ônibus conforme 
orientação da gerência de manutenção. Em seguida, aleatoriamente, um técnico do programa Despoluir - CEPIMAR visita a matriz e as filias 
no Ceará, Piauí e Maranhão com uma unidade móvel equipada com aparelhos que identificam os índices poluentes encontrados. 
 BENEFÍCIOS: Redução de multas; Identificação do consumo ideal para o veículo dando subsídios de identificação de problemas como 
vazamento, contaminação devido ao estado dos tanques; Utilização racional de combustível com acompanhamento da qualidade de uso e 
condições de armazenamento; Utilização de forma racional da frota com o veículos regulados; acompanhamento rigoroso do lacre da 
bomba injetora, evitando-se o aumento da poluição e o consumo de combustível; manutenção dos bico injetores regulados; utilização 
adequada dos filtros de ar; maior controle no tráfego de cargas(peso) por parte dos veículos, evitando-se o aumento do consumo de 
combustível,o desgaste de peças e da malha viária; uso de paradas e marchas adequadas; Redução do consumo de combustível (Óleo 
Diesel) e dos gases poluentes (fumaça negra) emitidos pela frota 



 PARCERIAS: O Projeto Despoluir é desenvolvido através da parceria entre a Confederação Nacional do Transporte (CNT), e A Federação 
dos Transportes - CEPIMAR. 

 

                                      

 
B. NOME DO PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE 

 CLASSIFICAÇÃO: Específico 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/10/07 ( nova sede) 
 OBJETIVO: Realizar o tratamento biológico do efluente sanitário e do restaurante da Expresso Guanabara para condicioná-lo aos padrões 
constantes da Legislação Ambiental Vigente (Portaria N° 154/2002, Art 4º - SEMACE) ou SEMAN, assegurando a qualidade final de seu 
efluente para “reuso” ou lançamento no corpo receptor existente, sem ocorrência de impactos ambientais. 
 DESENVOLVIMENTO: A Expresso Guanabara elabora o Plano de Operação e Manutenção da ETE contendo os seguintes procedimentos: 
Limpeza semanal das caixas de retenção de gordura; Monitoramento diário do pH ( 5 a 9 ) e do cloro residual livre ( no mínimo 1 ppm ); 
Coleta de material solido decantado por empresas credencias a cada 3 meses; Retirada do lodo em suspensão no tanque digestor. 
Equipamento Necessário: Estação de tratamento de esgotos, caixas de retenção de gorduras, ferramentas, utensílios e laboratório de 
análises ambientais. 
Produtos Usados: Tricloro triazina triona, vermelho fenol, orto-tolidina e outros reagentes laboratoriais. 
EPI´s necessários: Fardas, luvas, aventais, máscaras descartáveis, óculos, botas. 
 BENEFÍCIOS: Redução da poluição do riacho que recebe os efluentes da Empresa Expresso Guanabara SA, 
 PARCERIAS: A Expresso Guanabara mantém contrato com a SANAM, empresa especializada em tratamento de água e de efluentes, para 
dar assistência técnica operacional. 

     

C. NOME DO PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 

 CLASSIFICAÇÃO: Específico 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/10/2007 
 OBJETIVO: Estabelecer os procedimentos e responsabilidades relativas ao tratamento, controle e vigilância da qualidade da água da 
Expresso Guanabara para condicioná-la aos padrões de uso para limpeza de seus ônibus. 
 DESENVOLVIMENTO: A Expresso Guanabara implantou o programa de recuperação das águas impróprias ao consumo humano devido ao 
alto teor de sal e ferro, direcionando para o uso na lavagem dos seus veículos. Para que isto acontecesse foi necessário a aquisição de 
desssalinizadores, aeradores e construção de tanques de captação e sistema de filtragem. Com o resultado dessa captação impulsionou a 
criação de um sistema de reúso de águas que é utilizada na pré-lavagem dos veículos e na aguação do jardim. 
Equipamento Necessário: Apoio laboratorial de análise de água, cisternas,  caixas d'água, dosadores: de cloro - pac - polímero, 
eletrobombas, estojo para testes rápidos de cloro, condutivimétro, dessalinizador. 
Produtos Usados: Hipoclorito de cálcio (cloro em pastilha, granulado), vermelho fenol ( 4 gotas para teste pH ), ortotolidina e Hipoclorito 
de sódio (cloro líquido), Pac e polímero EPI´s necessários: Fardas, luvas, aventais, máscaras, óculos, botas, escada e cintos de segurança 
 BENEFÍCIOS: Descontaminação da água a níveis aceitáveis conforme os Órgãos regulamentadores; Reuso de águas para lavagem de 
veículos e jardim em torno de 30.000 litros/dia 
PARCERIAS: A Expresso Guanabara mantém contrato com a SANAM e TEC-HIDRO, empresas especializadas em tratamento 
de água, para dar assistência técnica operacional. 
 
 



                  

D  NOME DO PROJETO: CONTROLE NO RECEBIMENTO E SEGURANÇA DO COMBUSTÍVEL 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/01/2005 
 OBJETIVO: Por em prática rotinas no recebimento de combustível (Óleo Diesel) para averiguar a qualidade do combustível recebido dentro 
de padrões toleráveis estipulado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), bem como verificar também a invulnerabilidade e adulteração 
do combustível durante o transporte da base do Distribuidor à Garagem. Um outro aspecto é os cuidados inerentes ao descarrego do 
combustível a fim de que se evite acidentes. 
 DESENVOLVIMENTO: A Expresso Guanabara coloca em prática rotinas que começam verificando a placa do caminhão tanque, número e 
cores dos lacres das válvulas e tampas de enchimento, certificado de inspeção do IMETRO relativo a capacidade volumétrica do tanque e 
prossegue-se com aferição do caminhão tanque verificando-se o nível do óleo Díesel conforme notas fiscais. Em seguida retirando-se em 
torno de 5 litros de combustível de local e em recipientes adequados são observados o seu aspecto de limpidez e as partículas em 
suspensão de modo a identificar a turbidez e impurezas. Prossegue-se com verificação da densidade do óleo ‘através de densímetros, 
termômetros e tabelas apropriadas identificando-se a quantidade de água existente na amostra. 
Quanto a segurança toma-se o cuidado da colocação do aterramento do caminhão, sinalização de proibido fumar e usar celular, colocação 
de cones, verificação dos lacres e validade do extintor, verificação da existência do vazamento na mangueira do caminhão, treinamento 
dos funcionário na Brigada de Incêndio. 
Equipamento Necessário: Provetas, estopas, termômetros, densímetros e réguas. 
Produtos Usados: Óleo Diesel. 
EPI´s necessários: Fardas, luvas, aventais, máscaras, óculos, botas. 
 BENEFÍCIOS: Redução da poluição dos gases atmosféricos, melhoria no desempenho dos veículos e aumento da vida útil de bicos e 
bombas injetoras.  PARCERIAS: CEPIMAR, PETROBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E  NOME DO PROJETO: SALAS DE ASPIRAÇÃO 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/10/2007 
 OBJETIVO: Limitar os trabalhos com fibra e lavagem de peças com produtos abrasivos a áreas protegidas por aspiradores de partículas em 
suspensão no ar. 
 DESENVOLVIMENTO: Durante a realização de trabalhos com fibra de vidro bem como durante a lavagens de peças, é ligado um aspirador 
de alta potencia de sucção que capta o pó e os gases oriundos destes trabalhos evitando-se que se espalhe por outra áreas da empresa. 
Equipamento Necessário: Bancadas, exaustor de ar, duto de saída com tela. 
Produtos Usados: ar e produtos de limpeza biodegradáveis. 
EPI´s necessários: Fardas, máscaras, óculos, botas 
 BENEFÍCIOS: Ambiente de trabalho com ar menos poluído. 
 PARCERIAS: Não existe 
 

                                 

 
 
 



 
F  NOME DO PROJETO: LIMPEZA DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 18/10/2004 
 OBJETIVO: Assegurar a total pureza do combustível utilizado na frota da Empresa 
 DESENVOLVIMENTO: É introduzido uma mangueira de sucção e recalque no tanque do veículo e em seguida é feito o bombeamento 
ligando-se o equipamento por um período de 15 minutos até a total filtragem do óleo Diesel que é constatado através da mangueira de 
filtragem. 
Equipamento Necessário: kit de filtragem com moto-bombas e mangueiras 
Produtos Usados: Óleo Diesel. 
EPI´s necessários: Fardas, luvas, botas 
 BENEFÍCIOS: Limpeza dos tanques, maior durabilidade do motor, economia do consumo e melhora do rendimento. 
 PARCERIAS: Não existe 
 
G. NOME DO PROJETO: COLETA DO ÓLEO QUEIMADO 

 CLASSIFICAÇÃO: Preventivo 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 23/01/2002 
 OBJETIVO: Assegurar a separação e o acondicionamento adequado do óleo utilizado ( queimado nos motores) dos demais Produtos 
Usados da oficina evitando dessa forma a contaminação do solo. 
 DESENVOLVIMENTO: O óleo é coletado diretamente do cárter do veículo, sem contato manual que inicialmente é acondicionado em um 
cilindro presturizado para posterior bombeamento para tanque externo de captação. Do tanque externo é repassado para empresas 
cadastradas e autorizadas pela SEMACE a dar o destino final correto sem poluir o meio ambiente. 
Equipamento Necessário: linha presturizada, cilindro com funil receptor, mangueiras de pressão, bomba pneumática, reservatório de pvc. 
Produtos Usados: óleo queimado 
EPI´s necessários: Fardas, máscaras, óculos, botas 
 BENEFÍCIOS: A garantia da não poluição do Meio Ambiente. 
 PARCERIAS: Castrol do Brasil, Brasquímica. 

                   

 
H. NOME DO PROJETO: COLETA SELETIVA 

 CLASSIFICAÇÃO: Este projeto possui características específicas. 
 DATA DA IMPLANTAÇÃO: 04/12/2004 
 OBJETIVO: O manuseio correto dos resíduos sólidos englobando as atividades de segregação na fonte, acondicionamento, movimentação 
interna, estocagem e oferta dos resíduos para coleta pelas comunidades carentes assistidas pela ASIS – Ação Solidária de Integração Social 
e o entorno da nova sede. 
Equipamento Necessário: Coletores, lixeiras, cestos, contener, etc. 
Produtos Usados: Madeira, vidros, papelão, plásticos e materiais metálicos. 
EPI´s necessários: Farda, botas, luvas, mascaras e óculos. 
6. BENEFÍCIOS: Incorporar métodos educacionais e práticos no desenvolvimento da Coleta Seletiva, visando preservar o Meio Ambiente 
visando a, Redução da poluição, Geração de empregos, Melhoria da limpeza e higiene da cidade, Diminuição do lixo nos aterros e lixões, 
Diminuição da extração de recursos naturais. 
PRCERIAS: A ASIS – Ação Solidária de Integração Social, é uma instituição civil, sem fins lucrativos, fundada em 15 de março de 2001, fruto 
de um conjunto de reuniões e encontros onde constatou-se a necessidade de criar uma ONG, entidade que viesse organizar os moradores 
com vista à defesa de seus interesses, fortalecer junto aos moradores princípios de amizade, união e solidariedade. 
Desde o início da sua existência, a entidade vem trabalhando alguns indicadores que lhe oportunizem identificar quais as melhores 
estratégias a serem implementadas na melhoria da qualidade de vida da comunidade, principalmente do seguimento supra citado. 
Com o propósito de encontrar maneiras de sobrevivência melhor para as comunidades inseridas no bairro e permanência no mercado de 
trabalho, estamos desenvolvendo o PROJETO ASIS RECICLANDO COM AS FAMÍLIAS, com uma equipe de pessoas conscientes e 
preocupadas com os problemas sociais, buscando recursos para empreender suas ações e contribuir para uma melhor qualidade de vida da 
população menos favorecida, o que oportuniza ampliar sua viabilidade e reconhecimento na comunidade. 
 



          
 

 
I. NOME DO PROJETO: AUTOMAÇÃO E REUSO DAS ÁGUA NO JARDIM 

 CLASSIFICAÇÃO: Específico. 
DATA DA IMPLANTAÇÃO: 27/10/2007 
OBJETIVO: Disponibilizar para os jardins aguação automatizada fazendo reuso de águas oriundas das lavagens dos ônibus. 
DESENVOLVIMENTO: Preocupada em racionalizar as águas para os jardins a empresa investiu na aquisição de um sistema que diminuísse a 
interferência humana e quantificasse adequadamente a necessidade de água por setores baseados no tempo de aguação e vazão das 
aspersões, destinando-se para tanto águas de reúso. 
Equipamento Necessário: Motobombas, aspersores, canos, etc. 
Produtos Usados: Águas de reúso 
EPI´s necessários: Não tem 
BENEFÍCIOS: Oferecer a empresa redução de custo com água, diminui o número de operadores com o jardim, distribui equanimente as 
águas. 
PARCERIAS: Não tem 
 

            

 


