
                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Viação Águia Branca S/A 

Experiência:  Sustentabilidade-Você faz parte dela. 

Data ou Período de Aplicação da Experiência: 2010 a 2013 

Categoria da Experiência: Responsabilidade sócio-ambiental 

Sumário da Experiência:  
A Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Passageiros busca atender as necessidades de mobilidade da 

população, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras.   
A atividade de transporte contribui de forma significativa para a degradação do meio ambiente, tanto na emissão de 

poluentes na atmosfera, quanto na geração de resíduos perigosos e outros impactos gerados nas garagens da empresa, 
principalmente nas atividades de manutenção, abastecimento e lavagem dos veículos.  

Como forma de verificar quais empresas realmente apresentam uma postura ambientalmente correta estabeleceu-se 
sistemas de avaliação de desempenho ambiental, com normas e critérios padronizados para o mundo todo. O conjunto de 
normas mais conhecido é o da série ISO 14000. Para tanto, as empresas devem adotar programas de adequação às 
legislações que garantam padrões de controle e qualidade ambiental e que avalie os riscos de poluição acidental, assim 
como a eficiência das medidas preventivas. Os programas precisam medir o desempenho das ações de controle 
ambiental. 

Atuar de maneira ambientalmente responsável é ainda hoje um diferencial entre as empresas, destacando-as nesse 
competitivo mercado. Porém, em breve, este diferencial se tornará em um pré-requisito e quanto antes às empresas 
perceberem esta nova realidade, maior será a chance de se manterem no mercado. 
É em função destas perspectivas que a Viação Águia Branca implementou programas ambientais alinhados ao sistema de 
gestão ambiental, para mitigar e/ou compensar impactos negativos causados ao meio ambiente visando à sustentabilidade 
socioambiental. 
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1 – CONTEXTO/CENÁRIO DA EXPERIÊNCIA 

A ANTT- Agência Nacional de Transportes Terrestres – (2006) define transporte rodoviário de passageiros como 
aquele que conduz pessoas e transpõe estados da federação ou fronteiras de países – o interestadual e o internacional.  
Para um país como o Brasil, com uma malha rodoviária de aproximadamente 1,8 milhões de quilômetros, sendo 146 mil 
asfaltados (rodovias federais e estaduais), a existência de um sólido sistema de transporte rodoviário de passageiros é 
vital. 

De acordo com a ANTT (2006), o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, no Brasil, é um 
serviço público essencial, pois o mesmo é responsável por uma movimentação superior a 140 milhões de usuários/ano.  
O grau de importância desse serviço pode ser medido quando se observa que o transporte rodoviário por ônibus é a 
principal modalidade na movimentação coletiva de usuários, nas viagens de âmbito interestadual e internacional. Sendo 
assim, sua participação na economia brasileira é expressiva. 
Desta forma, baseado nas contribuições apontadas, pode-se afirmar que o transporte rodoviário de passageiros é muito 
importante do ponto de vista estratégico.  
 
Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_rodovi%C3%A1rio_no_Brasil 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?n=8050 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR470319_8307.pdf 

 
1.1 Situação anterior 

O mundo vem enfrentando um vasto número de problemas ambientais, que ameaçam não só o equilíbrio ecológico 
do planeta, como a vida de sua biodiversidade, inclusive a vida humana. Isso nos impõe uma reflexão mais cuidadosa 
sobre os recursos necessários à sobrevivência na Terra, porque adotamos um modelo de ações insustentáveis. 

A Viação Águia Branca na prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros possui diversas atividades 
que causam impactos ambientais. Dentre as principais atividades, destacamos o transporte de passageiros com emissão 
de CO², as atividades de Lavagem de veículos, trocas de óleo, manutenções mecânicas, limpeza de peças e pintura com 
grande geração de resíduos classe I (resíduos perigosos), e atividades comuns representando a geração de resíduos 
classe II (resíduos não perigosos), em especial destacamos os recicláveis, além do consumo de água e energia. 

A par da evolução das reflexões e demandas sociais acerca dos impactos ambientais, as organizações buscam 
constituir um mecanismo de gestão ambiental, de caráter preventivo. Sendo assim, a Viação Águia Branca buscou 
implantar um sistema de gestão ambiental que pudesse mitigar estes impactos ao meio ambiente, com a criação de 
programas ambientais e conscientização dos funcionários. 
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 – OBJETIVO GERAL 

Aplicar um modelo de gestão ambiental alinhado a programas que envolvam e conscientizam os colaboradores em 
prol da sustentabilidade no Transporte Rodoviários de Passageiros. 
 
1.2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Controlar a emissão de CO² com base no programa de condução Socioambiental 
b) Controlar e reduzir a geração de resíduos perigosos (classe I – resíduos perigosos) 
c) Controlar e reduzir a geração de resíduos comuns (classe II – resíduos não perigosos)  
d) Controlar o consumo de água 
e) Controlar o consumo de energia 
f) Aumentar a conscientização dos funcionários quanto às práticas ambientais. 

 
1.3 – PÚBLICO ALVO 

A sociedade em geral, tendo como agente transformador os funcionários da empresa. 
 
1.4 - DESAFIO 

O grande desafio é obter a efetividade das ações propostas pelos programas ambientais, para garantir a 
continuidade e ou/ melhoria contínua das práticas de sustentabilidade da empresa. 
 
2 – DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
2.2 – LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIME NTO DA EXPERIÊNCIA E FORMAS DE 

PESQUISA. 
Este projeto foi conduzido mediante a metodologia de gestão PDCA, conforme suas fases de intervenção de 

processos, fazendo o uso das ferramentas da qualidade e métodos de análise estatística. 
• Criação do comitê Central de Meio Ambiente para obter internamente a participação de todas as bases da empresa. 
• Definição de Agentes Ambientais para disseminar as ações em todos os setores de trabalho da empresa. 
• Reuniões semestrais do comitê de Meio Ambiente para acompanhar o desempenho das ações propostas e levantar 

alternativas e proposições dentro do Sistema de Gestão Ambiental, possibilitando-nos definir ações necessárias à 
evolução dos indicadores ambientais. 

• Reuniões Mensais de análise crítica dos indicadores de desempenho. 



                                                                                                                                             
 
• Revisão anual dos procedimentos operacionais do Sistema de Gestão Ambiental da empresa, objetivando a Gestão de 

Resíduos, Levantamento e análise dos Impactos Ambientais, Atendimento às legislações aplicáveis e Monitoramento e 
medição das práticas ambientais. 

 
2.3 – CONCEPÇÃO 

As Concepções dos programas ambientais, mesmo com base em conceitos internos e externos já consolidados, 
necessitam ser adaptados e atualizados constantemente. Todavia, buscava-se o desenvolvimento do senso crítico, em 

questionar possíveis inovações focadas na obtenção de melhores resultados para o Sistema de Gestão Ambiental. 

 
2.4 DESCRIÇÃO 

Implantado em 2010 pela Viação Águia Branca SA, o Sistema de Gestão Ambiental da empresa tem como principal 
objetivo fazer cumprir as legislações ambientais pertinentes as suas atividades, assim como fornecer diretrizes para 
redução dos impactos ao meio ambiente. São quatro os procedimentos criados para condução do sistema: gestão de 
resíduos, avaliação dos impactos ambientais, atendimento as legislações e monitoramento ambiental. 

Os Programas da empresa alinhados com o Sistema de Gestão Ambiental tem como objetivo aplicar 
estratégias para reduzir os impactos causados ao meio ambiente bem como conscientizar os funcionários das boas 
práticas sustentáveis. 
 
A) Programas provenientes da geração de resíduos pe rigosos: 
� Implantação de sistema de caixas separadoras de águ a e óleo: 

Através das caixas separadoras de água e óleo é possível reter o óleo que se “mistura” com a água e impurezas 

provenientes de lavagens dos veículos, limpeza das peças, manutenções mecânicas, dentre outras. No processo de 

monitoramento e medição, realiza-se limpeza semestral com análise laboratorial dos efluentes gerados. 

A empresa possui caixas separadoras em todos os sistemas de lavagem de peças, lavagem de carrocerias e 

chassis, rampas de manutenções mecânicas, pistas de abastecimento de veículos, tanques de combustíveis dentre outros. 

 
� Análise laboratoriais dos efluentes gerados: 

É preciso garantir o resultado dos sistemas de separação de água e óleo através de análises físico-químicas 

referentes aos principais parâmetros de caracterização de efluentes oriundos de atividades em conformidade com as 

Legislações pertinentes. 

Estas análises físico-químicas também são executadas com o intuito de avaliar a eficiência de Estações de 

Tratamento de Efluentes (ETEs). 

 
 

� Destinação de resíduos com empresa licenciada 

Todos os resíduos  que geramos devem ser destinados de forma correta a fim de que sejam evitados os efeitos 

negativos que eles podem ter no meio ambiente, como a poluição do solo e da água.  

De acordo com a NBR 10.004 de 2004 que trata da classificação de resíduos sólidos, resíduos perigosos ou classe I 

são aqueles que apresentam uma das seguintes características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade, 

ou Patogenicidade. Os resíduos perigosos ou classe I devem passar por complexos processos de tratamento antes de sua 



                                                                                                                                             
 

disposição final, e sua disposição deve acontecer em aterros de resíduos químicos, destinados par esse fim, sendo assim 

a coleta e destinação final de resíduos perigosos gerados fica a cargo do gerador a destinação final ambientalmente 

adequada dos mesmos.  

A Viação Águia Branca possui coleta semanal dos resíduos perigosos gerados, bem como o comprovante da sua 

destinação. No processo de qualificação de fornecedores, atualiza periodicamente as Licenças Ambientais dos 

fornecedores a fim de garantir o processo de destinação de resíduos perigosos. 

� Coleta e destinação de pilhas e baterias  

O programa prevê o recebimento das pilhas e baterias usadas tanto na empresa como de uso doméstico. Com seu 

correto acondicionamento e destinação por meio de empresa certificada, a empresa que faz a reciclagem desse material. 

 

� Programa de Coleta de Óleo de cozinha usado 
A empresa desenvolveu o programa para incentivar os funcionários na separação destes resíduos (óleo de cozinha), 

focando na conscientização. O descarte indevido do óleo de cozinha pode gerar impactos ambientais significativos. Por ser 
menos denso que a água, o óleo de cozinha forma uma película sobre a água, o que provoca a retenção de sólidos, 
entupimentos e problemas de drenagem. Nos rios, a película formada pelo óleo de cozinha dificulta a troca de gases entre 
a água e a atmosfera, causando a morte de peixes e outros seres vivos que necessitam de oxigênio. 

A programa da empresa dispõe o óleo de cozinha para ser reutilizado e transformado em biodiesel. O programa visa 
também promover a consciência ambiental em todos os setores envolvidos, desde os seus idealizadores, até aqueles que, 
de alguma maneira possam contribuir, doando o óleo de cozinha usado, para que este tenha uma destinação 
ecologicamente correta. 

 

 
 

 

� Construção de local apropriado para armazenamento d e para-brisas , onde são depois enviados a reciclagem 
em empresas especializadas. Este resíduo antes não era destinado para reciclagem, sendo disposto em aterros 
licenciados. 

 

� Criação de caixa para decantação da lama do lavador  de chassis dos veículos , projetada por funcionários da 
empresa, com o objetivo de escoar a água proveniente da lama gerada no local. Esta caixa reduz a quantidade de resíduos 
contaminados, destinando a água para tratamento e reaproveitamento. A lama é enviada para empresas licenciadas para o 
tratamento e destinação final. 

 

� Substituição de trapos por toalhas higienizadas: 
A empresa deixou de consumir e destinar trapos nas atividades de manutenções mecânicas passando a higienizar 

através de empresa licenciada a toalhas utilizadas. 

 



                                                                                                                                             
 
B) Programas provenientes da Emissão de CO²: 
� Programa de Condução Socioambiental 

Condução Econômica é um subprocesso, componente do processo de Direção Veicular, que se lastreia em regras 
técnicas que permitem o máximo aproveitamento de combustível no sistema de alimentação do veículo, aumentando a 
quilometragem percorrida por litro consumido, a preservação dos pneus e o alongamento da vida útil dos componentes. 

O Motorista condutor econômico é um profissional pleno, que conhece o veículo e sua forma correta de 
funcionamento. Exercita a chamada direção socioambiental, voltada para a preservação do meio ambiente, pois, emitindo 
menos CO2 e partículas mortíferas na atmosfera, concorre decisivamente para a saúde da população. 
Objetivos: 
� Preservação do Meio Ambiente:  Reduzir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente, colaborando para sua 

preservação. 
� Capacitação profissional:  Buscar o desenvolvimento contínuo dos profissionais a ele ligados, visto que, capacitados, 

alcançarão melhores resultados. 
� Economias financeiras:  Evitar o desperdício, gastando apenas o necessário no que se refere a custos com óleo 

diesel, pneus, peças e componentes mecânicos.  
� Segurança operacional e conforto aos clientes:  Contribuir com a segurança operacional, visto que, conduzindo com 

previsão e prevenção, transmite aos passageiros maior conforto e segurança durante as viagens. 
O Programa ainda conta com um incentivo para os motoristas que cumprem as metas de emissões mensais e com 

uma premiação anual dos destaques do programa. Os melhores motoristas recebem os Troféus “Amigos do Meio 
Ambiente” e Troféu “Chico Mendes”, como referência de sua performance no ano e reconhecimento de seu esforço para 
redução da poluição atmosférica. 

O Programa também ganha destaque na participação do Troféu Qualiar, criado pela Fetransportes para premiar e 
reconhecer as empresas que cumprem com as metas de emissões estabelecidas pelo regulamento. 
 

C)   Programas provenientes da geração de resíduos recicláveis 
� Programa de Coleta Seletiva 

O Programa de Coleta Seletiva foi implantado em novembro de 2009. Este programa foi elaborado em parceria com 
a Associação de Catadores do Município de Cariacica, Projeto gerido pela Secretaria de Meio Ambiente do município. 

Neste programa todos os resíduos recicláveis gerados são doados para esta associação, desenvolvendo as famílias 
que vivem dos resíduos e gerando renda para elas. 

Todos os funcionários e terceirizados são treinados e conscientizados periodicamente no Programa de Coleta 
Seletiva, com intuito de cada vez mais contribuírem na geração dos resíduos recicláveis e criarem hábitos corretos também 
fora da empresa, como cidadãos. 

Como forma de levar este trabalho para a família dos funcionários, o Programa se estende para a Coleta de Pilhas e 
Baterias e Coleta de Óleo Usado de Cozinha, que podem ser trazidos de casa e armazenados em locais apropriados na 
empresa. Estes resíduos depois são destinados para reciclagem e/ou reaproveitamento, de uma forma ecologicamente 
correta. 
 
� Campanhas de “Atitude Sustentável”                   

A Viação Águia Branca tem realizado campanhas com seus funcionários com intuito de conscientizá-los para o 
consumo sustentável e com isso mitigar os impactos ao meio ambiente. Dentre as campanhas, destacamos: 

• Redução no consumo de copos descartáveis, com utilização de canecas e squeeze´s; 
• Redução no consumo de papel, com a impressão dos dois lados do papel e utilização como rascunho dos papéis 

usados. 

� Aquisição de equipamento para reciclagem e reutiliz ação de thinner .  
Este produto é utilizado para limpeza dos equipamentos de pintura e não era reaproveitado, sendo destinado a 

fornecedores licenciados para tratamento final. Com a aquisição deste equipamento reutilizamos o thinner e deixamos de 
gerar resíduos contaminados. 

 
D) Programas provenientes do consumo de água, energ ia e papel: 
� Instalação de estações de tratamento e reaproveitam ento de água  dos efluentes dos setores de Lavanderia, 
Lavador de Peças e Lavador de Chassis. Atualmente 100% da água consumida nestes setores é reaproveitada, o que 
representa aproximadamente 500 mil litros mês. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             
 
� Campanhas de “Atitude Sustentável” para tratar do c onsumo de energia e papel 
As Campanhas são informativas e divulgadas a todos os funcionários através de e-mails, Intranet e descanso de tela.  

                                                   

 

 

 

2.5 - PERTINÊNCIA DA SOLUÇÃO 
� O sistema de caixas separadoras de água e óleo com monitoramento e medição possibilitam verificar conforme 
limites legais permitidos a qualidade dos efluentes lançados na rede fluvial bem como direcionar a empresa quanto às 
tratativas das anomalias identificadas. 
� A correta destinação dos resíduos é essencial para mitigar os impactos ambientais, quanto à contaminação do solo 
da água e da própria saúde humana. 
� Os programas de Coleta de Pilha e baterias e óleo usado fortalece a conscientização dos funcionários no 
envolvimento de toda a família. 
� A correto acondicionamento e destinação dos para-brisas agrega na reutilização e reaproveitamento do resíduo.  
� As caixas construídas para escoar água da lama, possibilitam um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos 
gerados pela empresa. 
� A higienização de toalhas nas atividades de manutenções dos veículos possibilita redução de resíduos perigosos 
gerados, bem como a necessidade e aquisição. 
� O Programa de Condução Socioambiental visa à redução da emissão dos gases poluentes para atmosfera, com a 
redução no consumo de combustível. Com a participação no Prêmio Qualiar, da Fetransportes, a empresa ganha destaque 
na sociedade como empresa sustentável. 
� Ainda como meio de promover a imagem da empresa destacamos a recomendação para Certificação na norma 
ISO 14001, mostrando para a sociedade a preocupação da Viação Águia Branca em reduzir seus impactos ao meio 
ambiente. 
� O Programa de Coleta Seletiva é primordial para participação dos funcionários e sua conscientização ambiental. 
Permite também a participação e envolvimento da família dos funcionários, através dos Programas de Recolhimento de 
Pilhas e Baterias e Óleo de Cozinha Usado. 
� As Campanhas de “Atitude Sustentáveis”, visam reduzir os impactos ambientais provenientes das atividades da 
empresa, promovendo a motivando sempre a participação dos funcionários.  
� Os sistemas de tratamento e reaproveitamento de água possuem foco na otimização do recursos naturais. 
 
2.4 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 
• Indicadores Ambientais; 
• Jornal Interno “Trânsito Livre”; 
• ICAF (Instrução de Conduta Administrativa Financeira) do Comitê de Meio Ambiente; 
• Procedimentos Ambientais; 
• Certificados de Destinação de Resíduos. 
• Relatórios de Medições da Opacidade dos Veículos (Despoluir); 
• Troféus do Prêmio Qualiar; 
• Certificação da ISO 14001; 
• Informativos das Campanhas de “Atitude Sustentável”; 
• Atas de Reuniões: Comitê de Meio Ambiente e análise crítica dos indicadores ambientais; 
• Eventos para Premiação dos Motoristas do Programa de Condução Socioambiental; 
• Trabalhos apresentados no Prêmio “Mentes que Brilham”; 
• Relatórios de auditorias; 
• Laudos de Monitoramento e Medição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRA QUÊ 
ELEVADOR?

Prefira usar as
escadas para se deslocar

entre os andares do prédio. 
Além de economizar energia, 
você pode queimar calorias.

MENOS 
FRESCURA
Restrinja o uso do
equipamento ao horário de 
expediente. No intervalo do 
almoço e após as 18 horas o 
ambiente não precisa ficar fresco.

LIGADO SÓ SE FOR PRA TRABALHAR 
Desligue o computador quando se 

ausentar da mesa de trabalho por mais
de duas horas. Não esqueça também da 

impressora e outros dispositivos agregados.
O monitor deve ser desativado sempre

que não estiver utilizando
(no intervalo de almoço, em reuniões, etc.). 



                                                                                                                                             
 
2.5 – DESENVOLVIMENTO / ETAPAS 

2009 2010 2011 2012 2013

Construção das caixas separadoras de água e óleo

Análise laboratorial dos efluentes

Destinação de resíduos para empresa licenciada

Criação do Programa de Coleta de Pilhas e Baterias

Criação do Programa de recolhimento de Óleo de Cozinha Usado

Construção da caixa de decantação da água da lama

Tratativa dos parabrisas (depósito e destinação)

Substituição de trapos por toalhas higienizadas

Programa de Condução Socioambiental: Intensificação do 
processo de levantamento da opacidade dos veículos
Programa de Coleta Seletiva

Aquisição de equipamento para reciclagem e reutilização de 
thinner
Criação de Campanhas de Consumo Consciente 'Atitude 
Sustentável'
Instalação de sistemas de tratamento e reaproveitamento de 
água
Criação de Indicadores Ambientais

Etapas / Atividades
CRONOGRAMA

 
Legenda:                Ações iniciadas 

 
2.6 – RECURSOS TECNOLÓGICOS, DE PLANEJAMENTO E DE G ESTÃO 

Para o desenvolvimento e acompanhamento de todos os processos de Gestão Ambienta, bem como para 
elaboração dos programas, foram necessários diversos recursos, dentre os quais destacamos: opacímetro (medição de 
fumaça dos veículos), painel de acompanhamento do consumo de combustível, sistema de acompanhamento da média de 
diesel dos motoristas, planilha de indicadores ambientais, auditorias internas e externas, manutenção preditiva dos 
veículos, sistema de legislações ambientais, sistema ERP (Enterprise Resource Planning), dentre outros. 

2.7 – DIVULGAÇÃO 
2.7.1 – PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO E RECURSOS DE MÍDIA E PROMOÇÃO 
� Programa de Condução Socioambiental 

Tão importante como criar e planejar todos estes programas é como divulgar para os funcionários e de forma que 
todos possam entender e contribuir para o sucesso dos resultados. 
Para o Programa de Condução Socioambiental foram criados e distribuídos alguns itens, conforme abaixo: 
Banner, folders, adesivos, Camisetas, canais internos de comunicação. 

� Programa de Coleta Seletiva 
Para o Programa de Coleta Seletiva, recolhimento de Pilhas e Baterias e recolhimento de Óleo de Cozinha Usado, 

foram realizadas palestras, distribuição de brindes e até um “Mutirão Verde” com o objetivo de passar em todas as áreas 
da empresa, conversando com cada equipe e mostrando a importância dos Programas redução dos impactos no meio 
ambiente. 

 
� Campanhas de “Atitude Sustentável”     

As Campanhas são informativas e divulgadas a todos os funcionários através de e-mails, Intranet e descanso de tela 
conforme marca criada: 

 
� Indicadores ambientais 

Os indicadores ambientais são divulgados aos funcionários via canais internos de comunicação e conforme 
quadro abaixo, o modelo foi criado e proposto por um agente ambiental da empresa. 

 
 
� Análise laboratoriais dos efluentes gerados: 

Os resultados geram relatórios enviados a cada filial da empresa, bem como ocorre o registro em planilha de 
Monitoramento e Medição, controlada via sistema da qualidade da empresa.  
 



                                                                                                                                             
 
� Demais programas:  

Sistema se separação de água e óleo, caixas de decantação, destinação de resíduos, depósitos interno para 
resíduos, troca de produtos para permitir da reutilização e reaproveitamento e sistemas para tratamento e 
reaproveitamento de água são divulgados através da CIPAM (Ciclo de Palestras Ambientais) que ocorre anualmente na 
empresa. 

A empresa utiliza também meios de comunicação de massa para divulgação das ações voltadas para a Gestão 
Ambiental, sendo a internet – face book, twitter, Intranet e o Jornal Interno da empresa. 
Algumas ações também são divulgadas na TV, com filmagens e participação em programas, apresentando algumas ações 
desenvolvidas. 

2.8 – SOLUÇÃO 
O documento denominado "Panorama Ambiental Global (Geo-5)" (Relatório divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma) aponta que das 90 metas e objetivos ambientais que se tornaram referência a 
partir da Rio 92, apenas quatro foram cumpridas. A conferência ambiental realizada no Rio de Janeiro(2012) criou tratados 
para o clima, biodiversidade e desertificação, além da Agenda 21. Mas o relatório afirmou também que há esperança e que 
ainda é possível obter crescimento favorável ao meio ambiente, apesar dos desafios da população humana crescente, 
expansão da urbanização e o apetite insaciável por alimentos e recursos. 

É fato que a partir da escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento população mundial e intensidade dos 
impactos ambientais, o surgimento do conflito da sustentabilidade fazendo do meio ambiente um tema literalmente 
estratégico e urgente. O homem começa a entender a impossibilidade de transformar as regras da natureza e a importância 
da reformulação de suas práticas ambientais. 

O modelo de Gestão Ambiental aplicado na Viação Águia Branca trata diretamente com o envolvimento de 
pessoas/funcionários. Para tanto, entendemos que este modelo seja o ideal para obtenção do sucesso dos programas 
aplicados e consequente contribuição com o Meio Ambiente.  
Fonte:http://g1.globo.com/natureza/rio20/noticia/2012/06/onu-crise-ambiental-no-planeta-e-grave-mas-tem-solucao.html 

3 – ENVOLVIMENTO 
3.2 – DA EMPRESA 

Este trabalho abrange todos os setores da empresa e tem o envolvimento de todos os funcionários e terceiros nas 
ações e Programas ambientais.   
 

3.3 – DE PARCEIROS 
Todo o trabalho ambiental realizado pela empresa é disseminado aos funcionários terceirizados e outras empresas do 

Grupo Águia Branca que atuam no mesmo complexo.  
A empresa possui parceria com a Associação de Catadores do Município em que atua para envio dos resíduos 

recicláveis gerados na empresa, através do Programa de Coleta Seletiva. Esta Associação faz parte do projeto “Cariacica 
Recicla”, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal que visa retirar pessoas que ficavam às margens da 
rodovia, lhes garantindo uma estrutura de trabalho e renda. 

A empresa também é parceira da Fetransportes (Federação das Empresas de Transporte do Espírito Santo), 
participando de forma efetiva na Câmara de Meio Ambiente. A Águia Branca é representada por funcionários da área de 
Meio Ambiente, participando e promovendo o desenvolvimento do tema para as demais empresas de transporte do Estado. 

A missão da Câmara de Meio Ambiente é “articular e promover a consciência ambiental, fortalecendo, por meio de 
ações e projetos sustentáveis, o transporte e a logística do Espírito Santo”. 

É importante destacar também a participação de pessoas externas em concursos realizados na empresa, que contou 
com fornecedores parceiros, pessoas ligadas aos órgãos ambientais e artesões da região para conter o comitê julgador 
dos trabalhos apresentados (exemplo concurso de Reciclagem 2012).  
  

4 – AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
4.1 – RESULTADOS OBTIDOS 

a) Controlar a emissão de CO² com base no programa de Condução Socioambiental 
� A planilha abaixo registra o acompanhamento do desempenho do Programa de Condução Socioambiental quanto 
à meta estabelecida.  

 
ACM - Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2009 98,9% 98,5% 99,6% 99,7% 99,9% 99,5% 99,7% 98,9% 98,9% 98,1% 98,6% 97,8% 98,1%

2010 98,4% 99,6% 100,4% 99,6% 98,8% 97,7% 98,2% 96,3% 96,9% 97,3% 97,0% 97,9% 99,8%

2011
% de Atingimento 

da Meta 99,9% 99,9% 99,7% 99,6% 99,2% 100,4% 100,9% 100,5% 99,2% 100,6% 98,8% 100,3% 99,8%

2012 100,0% 100,1% 100,3% 100,3% 100,3% 99,6% 99,2% 100,0% 100,1% 99,1% 99,5% 100,8% 100,2%

2013 100,0% 99,7% 98,9% 99,7% 100,9% 100,8% 100,3% 100,0% 99,8%  



                                                                                                                                             
 

b) Conscientizar os colaboradores quanto à preserva ção ambiental 
b.1) O Programa de Coleta Seletiva é um dos mais efetivos quanto ao envolvimento dos funcionários.  
Sua implantação na empresa iniciou em 2009, sendo concluída em 2010 e fortalecida em 2011. Por se tratar de mudança 
de comportamento houve um período considerável para consistência do programa e observação dos resultados, sendo 
assim, demonstramos no gráfico abaixo a evolução dos resultados comparando o mesmo período de 2012 com 2013 (filial 
de Cariacica/ES), gerando um uma perspectiva anual de 50 toneladas de resíduos enviados a reciclagem. 
 

 

� O indicador ambiental abaixo, registra o controle e acompanhamento dos Resíduos destinados à Reciclagem em 
relação aos destinados a aterros (%): 
 

Melhor Meta 2013
Resultado 

2013 (média)
Resultado 

2012(média)
Resíduos destinados à Reciclagem em relação aos 
destinados a aterros (%)

17% 24,9% 18,14%
 

� São praticados ainda os Programas de Coleta de Pilhas e Baterias e Óleo de Cozinha Usado, para promover a 
conscientização ambiental dos funcionários e disseminar a importância do assunto junto às famílias. Estes programas 
possuem o foco na conscientização e correta destinação dos resíduos, evitando a degradação ambiental. 
Destinação de resíduos eletrônicos 2013: 1.534 kG 
Consideração: A primeira destinação das pilhas e baterias ocorreu em 2013, porém o programa foi iniciado em 2010,  mas 
devido ao gerenciamento do processo junto aos fornecedores a primeira destinação foi efetivada em 05/2013. 

� Quanto ao programa de Coleta de óleo usado, demonstramos no gráfico abaixo os resultados da campanha na filial de 
Cariaica/ES: 
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b.2) Outra evidência sobre a conscientização dos funcionários que podemos observar, é a quantidade de ‘Cases internos 
com foco ambiental inscritos no Programa Mentes que Brilham’. Este programa é um incentivo à produção de ideias para 
desenvolvimento do setor, focado principalmente nos colaboradores das áreas de manutenção da empresa: 
 

Programa Mentes que Brilham 2010 2011 2012 2013 Total
Total de Cases inscritos 21 20 20 15 76
QT. Cases com foco ambiental 5 5 10 5 25
% de cases com foco ambiental 24% 25% 50% 33% 33%  

Citamos alguns trabalhos desenvolvidos: 
• Case Suspiro Ecológico (2011) - objetivo: Evitar que o óleo lubrificante queimado, proveniente do motor do 
veículo durante a viagem, seja lançado no meio ambiente. 
• Case Abastecimento inteligente  (2012) – objetivo: Eliminar o desperdício de água durante o abastecimento dos 
reservatórios de água limpa do banheiro dos veículos. 



                                                                                                                                             
 
• Case Retrociclável (2012) – objetivo: Reutilizar o retrovisor do ônibus, de forma ágil, inovadora (menor custo), 
com eficiência e eficácia, considerando que o produto outrora seria descartado, dando-lhe mais tempo de uso/consumo, 
evitando a compra de novas peças. 
• Case Água Viva (2013)  – objetivo: Evitar o desperdício e a contaminação da água com partículas de tinta no 

processo de pintura. 
• Case Air Bus (2013) – objetivo: Desenvolver um protótipo ainda mais eficaz, garantindo a melhoria contínua no 

setor de manutenção, proporcionando agilidade nas tarefas executadas, focando a segurança, Meio Ambiente e o 
bem estar de todos os envolvidos. 

 
C) Controlar e reduzir a geração de resíduos perigo sos (classe I – resíduos perigosos)  

� O gráfico abaixo demonstra o volume de resíduos classe I (perigosos) destinados pela filial de Cariacica/ES. 
Implantado em 2010, o Sistema de Gestão Ambiental juntamente com o Procedimento de Gerenciamento de Resíduos, 
observamos uma evolução significativa a partir de 2011: 
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Resíduos perigosos destinados (kg) 
(comparativo até julho)
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� O indicador ambiental abaixo registra o controle e acompanhamento dos Resíduos Perigosos gerados em relação 
ao número de veículos da frota. Este comparativo ocorre em função das atividades pertinentes aos veículos serem as mais 
representativas na geração deste resíduo. 
Fazemos o comparativo dos anos de 2011, 2012 e 2013, devido a implantaçao dos indicadores ambientais ter ocorrido em 
2011 (dados da filial Cariacica/ES): 

Melhor Meta 2013
Resultado 

2013 (média)
Resultado 

2012(média)
Resultado 

2011(média)

Resíduos Perigosos gerados em relação ao 
número de veículos da frota (kg)

33 kg (média) 20,07 22,91 38,00
 

� O gráfico abaixo demonstra o volume de resíduos classe II destinados. A prestação de serviços da empresa possui 
característica de sazonalidade operacional, sendo assim, observamos uma variação considerável da quantidade 
considerando o mesmo período, porém, os resultados são analisados mensalmente e tratados para garantir a evolução do 
processo e propostas de ações de melhoria. 
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2011 2012 2013

 
 

D) Controlar o consumo de energia 
� No indicador abaixo, também implementado em 2011, demonstramos os resultados comparando o ano de 2012 
com 2013 do consumo de energia em Kw/h por funcionário da filial Cariacica/ES. Observamos que de um ano para o outro 
tivemos resultados equiparados, porém, houveram novas ocupações (aproximadamente 70 pessoas) na empresa 
agregando significativamente na quantidade de pessoas, máquinas e equipamentos que contribuem diretamente para este 
indicador. 
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� Este indicador ambiental registra o controle e acompanhamento do Consumo de Energia em relação ao número de 

funcionários KW/h: 

Melhor Meta 2013
Resultado 

2013 
Resultado 

2012
Consumo de Energia em relação ao número de 
funcionários KW/h

(variáve)  
média 165

168,43 168,05
 

 
E) Controlar o consumo de água 
� Demonstramos os indicadores de acompanhamento do desempenho mensal do consumo de água por número de 
funcionários da filial de Cariacica / ES. Este comparativo ocorre por nº de funcionários principalmente em função da visão 
de conscientização dos funcionários. 

Uma forte característica da prestação de serviços da Viação Águia Branca é a sazonalidade, mediante datas 
comemorativas, feriados, eventos para turismo dentre outros, ocasionando alguns picos de consumo. Registramos 
que os resultados abaixo apresentados são analisados mensalmente com propostas de ações de melhoria. 
Resultados demonstrados até mês de julho. 

META JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
2012 3.000 L/ funcionário 2.942 2.769 2.885 3.028 2.896 2.569 3.883
2013 2.900 L/ funcionário 6.092 5.243 2.591 2.267 2.977 2.825 3.353

207% 189% 90% 75% 103% 110% 86%  
Nota: em janeiro e fevereiro o aumento significativo do consumo ocorreu em função de problemas de vazamentos 
identificados na garagem da empresa. 
 
4.2 / 4.3 – INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚ BLICO ALVO E PARTICIPANTES 

A pesquisa de clima da empresa aferida anualmente (geralmente no mês 09), no bloco imagem da empresa, 
pergunta ‘Trabalho em uma empresa que se preocupa com o Meio Ambiente’, demonstra o grau de satisfação dos 
funcionários (publico alvo e/ou participantes) deste projeto. 

Observa-se no gráfico abaixo resultados equiparados e bem acima da meta estabelecida de 85%. 
Meta da pesquisa: 85% de satisfação.   
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4.4 – INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDA DE 
A pesquisa Marcas de Valor do estado do Espírito Santo, tem o objetivo de conhecer as marcas que fazem a diferença e 
criam valores na vida e história dos capixabas em relação às marcas locais, relacionando-as a determinados atributos - 
responsabilidade social e ambiental; desenvolvimento do Espírito Santo, Qualidade percebida dos produtos e serviços e 
Inovação. Dentre esses atributos, a Águia Branca ficou em 1º lugar nos itens Responsabilidade Social e Ambiental, 
Inovação e Credibilidade. 

 



                                                                                                                                             
 

 
4.5 – INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ACIONIS TAS 
� Com o programa de Condução socioambiental, ocorre redução de custos operacionais de combustíveis e 

consequentemente maior margem de lucratividade da empresa. 
� Registramos ainda o impacto positivo nos custos com a destinação dos resíduos classe II, considerando a redução de 

21% de resíduos destinados a aterros comparando o ano de 2012 com 2013. 
� Fortalecimento da Imagem da Empresa, conforme mencionado no item 4.4. 
� Demonstramos ainda o resultado da Auditoria Externa 14001, de Meio Ambiente, somente constando ‘OM’- 

Oportunidades de melhorias, evidenciando resultados positivos da condução de processos importantes da organização: 

 

4.6 – IMPACTOS SOBRE O POSICIONAMENTO DA EMPRESA NO  MERCADO 
� O Recall de Marcas de A Gazeta é a principal ferramenta de aferição da lembrança das marcas no Espírito Santo e está 

há 21 anos contribuindo para a evolução e o desenvolvimento de produtos, serviços e de empresas capixabas. 
Demonstramos no gráfico abaixo a posição da Viação Águia Branca (categoria empresa de ônibus) de 2010 a 2013: 
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Fonte: http://recall.agazeta.com.br 

 

� Prêmio ÉPOCA EMPRESA VERDE 2013 , da Editora Globo :  
A Viação Águia Branca SA foi classificada no Prêmio Época Empresas Verdes de 2013, entre as 20 empresas com 

melhores práticas ambientais do país. Este prêmio destaca as 20 empresas que mudaram métodos de produção e de 
negócios para reduzirem suas emissões responsáveis pelo aquecimento global, e as que mostram caminhos para lidar 
melhor com outros desafios ambientais como a preservação biodiversidade, a economia de recursos hídricos ou a 
reciclagem de materiais. 

A premiação nasceu do Prêmio Época de Mudanças Climáticas, criado em 2008 para reconhecer as empresas que 
já se preocupavam em minimizar emissões de gases do efeito estufa. A cada ano, a pesquisa torna-se mais abrangente. 
Desde 2011, passou a abordar, além de iniciativas de mitigação do aquecimento global, questões relacionadas à estratégia 
ambiental mais ampla das empresas.  

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

PARTICIPANTES 

Virgilio Cabalini Pasolini – Gerente de Suprimentos e Meio Ambiente  

Genária Heringer Barros – Comprador líder  

Fernanda Rodrigues Peroba Soares – Gerente de Qualidade   

 

PARCEIROS INTERNOS: 

Todos os funcionários da empresa. Destacamos algumas áreas de apoio: 

Tráfego, Manutenção, SESMT, Gerência de Recursos Humanos, Qualidade, Suprimentos, Área Técnica, Diretoria 
Comercial e Diretoria Jurídica. 

 

PARCEIROS EXTERNOS: 

� Fetransportes - Federação das Empresas de Transportes - ES. 
� Associação de Catadores do Município de Cariacica – ES 
� Projeto “Cariacica Recicla”, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cariacica / ES 
� Câmara de Meio Ambiente – ES 
� Fornecedores de serviços de limpeza, restaurante, vigilância, dentre outros com atuação contínua nas 

dependências da empresa.  
 

PRÊMIO 

 

2013 


