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RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL

REPONSABILIDADE SOCIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO-

A Guanabara tem como filosofia a constante inovação e a prestação de um 
serviço de excelência voltado à satisfação dos clientes, com o envolvimento 
de todos os seus colaboradores, sem esquecer a sua responsabilidade 
sociocultural e ambiental. Por isso desenvolve uma série de atividades que, 
em seu conjunto, levaram a empresa a conquistar o reconhecimento 
público pelo excelente desempenho ao longo de sua trajetória empresarial.

A responsabilidade social inspira o planejamento anual da empresa e seus 
valores. Através de recursos próprios e de incentivos fiscais, a Guanabara 
está sempre investindo em projetos socioculturais, apoiando artistas locais e 
regionais, levando cultura, esporte e boa música gratuitamente à população 
dos lugares/regiões onde atua. Ao investir em ações desse tipo, a Guanabara 
facilita o acesso aos bens culturais e, conseqüentemente, desperta um 
maior interesse na população pela cultura. 

São muitas as frentes de investimento em responsabilidade social da 
Guanabara e todos os programas são integrados num modelo de gestão 
que preza pela ética e pela transparência no relacionamento com os clientes 
externos e internos. Não é a toa que a Guanabara recebe constantemente 
premiações em reconhecimento pelo compromisso com o social.

As ações de responsabilidade sociocultural estão divididas em quatro 
projetos, conforme elencados abaixo:

·Projeto 1 – Caminhos Musicais 

·Projeto 2 – Esporte Cidadão

·Projeto 3 – Empresa Cidadã

·Projeto 4 – Indicadores de sucesso

BOA PRÁTICA: PROJETO 1 -              
CAMINHOS MUSICAIS
Nome da Ação: Difusão de Música de Alto Nível                      
Pelo Interior do Nordeste (Recursos Próprios)

Dentro da filosofia de fomento à cultura que valoriza a formação do 
cidadão por meio do acesso às atividades culturais, a Guanabara lançou, em 
2010, o Projeto Caminhos Musicais Guanabara. O objetivo é difundir a boa 
música em locais abertos ao público em cidades atendidas pela Guanabara, 
tanto no interior como nas capitais do Nordeste. A atração principal é a 
Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, que com seu repertório eclético, 
composto de músicas regionais, populares e internacionais, encanta todas 
as platéias por onde passa. A orquestra é formada por jovens músicos, com 
idades entre 9 e 21 anos, da cidade cearense de Croatá e é considerada uma 
das mais bem conceituadas do Estado. 

O projeto já passou pelas cidades cearenses de Viçosa do Ceará, Tianguá, 
Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Sobral, 
Crato, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Camocim e Fortaleza. Em outros 



estados, esteve em Parnaíba, Campo Maior e Teresina, no Piauí; Patos, 
Cajazeiras e Souza, na Paraíba; Exu, em Pernambuco; e Mossoró, no Rio 
Grande do Norte, onde gravou um DVD acústico. Em 2013 o projeto chegou   
à sua quarta turnê com apresentações em Bacabal e Santa Inês (MA), Iguatu, 
Icó e Barbalha (CE).  

Ao desenvolver esse projeto, a Guanabara busca gerar oportunidades           
no campo musical para as crianças carentes participantes da Orquestra, 
acreditando que o aprendizado musical amplia o entendimento e o 
conhecimento dos diversos estilos musicais, dos ritmos e dos autores da 
nossa música; melhora o nível intelectual e a integração entre os aspectos 
sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos; assim como a promoção de 
interação e comunicação social.

Assim, a Guanabara realiza o Caminhos Musicais apostando na cultura 
regional e apoiando a inclusão social das crianças envolvidas, ao levar música 
de qualidade e gratuita, para a população de vários municípios do Nordeste, 
onde o acesso aos bens culturais eruditos é habitualmente muito difícil. 

Além de promover as apresentações da filarmônica, a Guanabara também 
patrocinou a gravação do DVD do grupo e mantém com recursos próprios          
a nova sede dos ensaios da orquestra, inaugurada em novembro de 2011.      
O espaço foi totalmente reformado pela Guanabara e possui uma sala para 
aulas teóricas, sala multifuncional com computadores e mini-biblioteca para 
atividades complementares e de pesquisa, sala para a guarda de instrumen-
tos e sala climatizada e com tratamento acústico para a realização das aulas 
práticas. Com a nova sede, a escola de música pôde crescer e chegou a aten-
der até 200 crianças e adolescentes do município. Outra contribuição da 
Guanabara foi a aquisição de novos instrumentos para renovar o acervo         
da orquestra.  

Como se pode constatar, os resultados obtidos vão desde a facilitação do 
acesso à arte e o encanto e a emoção do público que aplaude de pé os jovens 
talentos até a geração de uma imagem positiva da empresa por manifestar 
tão claramente a importância dos investimentos em cultura em prol da socie-
dade como um todo. Além disso, é possível citar ainda o desenvolvimento 
musical e a geração de uma perspectiva de futuro ampliada dos jovens 
talentos que compõem a orquestra.    

BOA PRÁTICA: PROJETO 2 –                     
ESPORTE CIDADÃO
Nome da Ação: Programa Paratletas Esportistas                 
(Recursos Próprios)

Desde o início das suas operações, a Guanabara apoia o esporte amador em 
diversas modalidades, tendo patrocinado vários atletas nas principais cidades 
de sua atuação. A Guanabara, no entanto, vai além e mantém uma equipe 
própria de paratletas. São funcionários contratados como os outros, com 
direito a salário mensal e todos os benefícios trabalhistas, porém com um 
regime de trabalho diferenciado para que possam se dedicar aos treinos e 
competições. 

O projeto Paratletas da Guanabara começou a ser realizado em 2008 e é 
mantido até hoje. A iniciativa foi pioneira no Brasil. Mais uma vez a Guanabara 
saía na frente e consolidava a sua postura cidadã incorporada aos valores da 
empresa, tais como ética, transparência e qualidade. O objetivo é promover o 
esporte, valorizando e divulgando os talentos do Nordeste pelo Brasil e pelo 
mundo, inserindo os atletas com deficiência no mercado de trabalho, respei-
tando suas necessidades esportivas e aproveitando positivamente suas 
habilidades e competências em cada modalidade esportiva.

Os paratletas Guanabara atuam em diversas modalidades: natação, 
ciclismo, basquete, tênis de mesa, atletismo, halterofilismo, entre outras. 

A Guanabara, ao realizar esse projeto, não só cumpre suas obrigações legais 
de manter um percentual do quadro funcional de pessoas com deficiência 
como vai além e inova. A partir do momento que os paratletas tiveram a 



segurança de um emprego com carteira assinada em uma empresa com a 
credibilidade e solidez da Guanabara e que investe em seus profissionais, 
pudemos constatar uma evolução rápida no desempenho desses profissio-
nais enquanto atletas. Sob essa perspectiva, a iniciativa da Guanabara repre-
senta a busca de longevidade para um modelo empresarial sustentável de 
desenvolvimento para toda a sociedade. 

O rendimento dos paratletas é acompanhado por meio de relatórios men-
sais que mostram que, com foco nos treinos e nas competições, o desempe-
nho deles melhorou consideravelmente. Hoje os atletas da Guanabara são 
destaque em torneios estaduais, regionais, nacionais e até internacionais. 

Para executar o projeto, a Guanabara desenvolve as seguintes atividades: 
apoio com deslocamento dos atletas e sua equipe nas competições, auxílio 
financeiro e contratação de atletas com deficiência como funcionários na 
função de auxiliares de marketing.

BOA PRÁTICA: PROJETO 3 –                    
EMPRESA CIDADÃ  
Nome da Ação: Doação Solidária a                                          
Instituições de Caridade (Recursos Próprios) 

Programa já consolidado na empresa desde 2007. Tem como objetivo             
o repasse financeiro e de objetos achados e perdidos de passageiros nos 
ônibus a diversas instituições, tais como: Pequenos Cotolengos Dom Orione/ 
Movimento Ibiapino de Mulheres - MIM/ Lar Torres de Melo/ Casa do Idodo 
Caminho de Emaus/ Associação dos Moradores da Ocupação Campos Novos/ 
Fraternidade Aliança Toca de Assis/ IPREDE - Instituto de Prevenção a Desnu-
trição e a excepcionalidade/ Grupo Espírita Ana Amélia/ Igreja Evangélica 
Congregacional Maanaim/ Centro de Reabilitação e Socialização Comuni-
dade Evangélica Maanaim/ Comunidade Santa Terezinha e outras           
entidades filantrópicas.

BOA PRÁTICA: PROJETO 4 –          
INDICADORES DE SUCESSO 
Nome da Ação: Premiações em Reconhecimento                           
ao Trabalho Desenvolvido 

A Guanabara desenvolve uma série de atividades que vão além do simples 
transporte de pessoas que, em seu conjunto, levaram a empresa a conquistar 
o reconhecimento público pelo excelente desempenho ao longo de sua tra-
jetória empresarial. A valorização e a notoriedade do trabalho desenvolvido 
foram surgindo naturalmente e em 2002 a empresa foi agraciada com o 
primeiro prêmio. Em 21 anos de história, já são mais 40 prêmios conquistados. 

Galeria de prêmios:

·Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de 
Combustível/Ministério de Minas e Energia – Conpet 

·Selo de Responsabilidade Cultural/Governo do Ceará

·Prêmio Cepimar de Responsabilidade Socioambiental

·Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar/Cepimar

·Prêmio Delmiro Gouveira/Grupo O Povo de Comunicação

·Prêmio Contribuintes/Governo do Estado CE e PI

·Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar/GPTW

·Prêmio Boas Práticas no Transporte Terrestre de Passageiros/Abrati e ANTP

·Prêmio Socioambiental Chico Mendes. 



Respeitar o meio ambiente faz parte dos valores da Guanabara e praticar 
ações que resultem na preservação ambiental é um compromisso da 
empresa. Por isso, a Guanabara investe em vários projetos ambientais               
que assegurem uma melhor qualidade de vida às futuras gerações e                     
a preservação do meio em que vivemos.

As ações de responsabilidade ambiental estão divididas em dois projetos, 
conforme elencados abaixo:

·Projeto 1 – GB Solar

·Projeto 2 – Atitude Eco – Sustentabilidade e Meio Ambiente.

BOA PRÁTICA: PROJETO 1 – GB SOLAR
Nome da ação: Coleta Seletiva, Doação de Resíduos 
Recicláveis e Educação Ambiental

As ações de responsabilidade ambiental da Guanabara estão ancoradas 
em um grande projeto que tem como principal objetivo a economia de 
recursos naturais não-renováveis por meio da coleta seletiva de lixo, doação 
dos materiais coletados para reciclagem e educação ambiental. O projeto 
chama-se GB Solar, que é um anagrama das letras iniciais das palavras Gua-
nabara (GB), Selecionar (S), Organizar (O), Limpar (L), Agir (A) e Reciclar (R). 
Essas palavras representam os princípios do projeto.

O GB Solar começou a ser desenvolvido em novembro de 2011 e a primeira 
atividade foi a realização de um estudo sobre o lixo da empresa  para identifi-
car a quantidade e os tipos de resíduos gerados em cada setor  na sede, em 
Fortaleza. A partir desse estudo, foi possível quantificar e qualificar os resí-
duos gerados e traçar o caminho do lixo. Tudo isso serviu de base para o 
planejamento das ações.

A partir da constatação do perfil do lixo da empresa, foi feito um levanta-
mento sobre o mercado local dos recicláveis para buscar as entidades mais 
adequadas a receber o material coletado na empresa. Colaboradores que 
fazem parte da comissão interna de gestão do GB Solar, que é  formada por 
onze funcionários de vários setores, visitaram quatro associações e coope-
rativas em Fortaleza e a Sociedade Comunitária de Reciclagem de Lixo do 
Pirambu (Socrelp) foi a escolhida. Essa associação existe há mais de dez anos 
e beneficia cerca de 100 famílias do bairro Pirambu, uma comunidade da 
capital cearense em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Com todos os dados obtidos, planejamento concluído e firmada a parce- 
ria com a Socrelp, teve início a parte operacional do projeto em 2013 com a 
implantação de coletores de papel e plástico nos diversos setores da Gua-
nabara. Foi estabelecido um novo fluxo para o lixo reciclável que vai desde     
a triagem inicial feita por cada funcionário até o armazenamento final na   
Ilha Ecológica instalada na empresa. Dessa Ilha, os resíduos são recolhidos 
pela Socrelp para a reciclagem.

A Ilha Ecológica é um espaço na sede da empresa destinado à separação    
e ao armazenamento temporário dos resíduos sólidos gerados nos diversos 
setores. O objetivo é acondicioná-los de forma adequada para que não 
venham a causar contaminação do ambiente e proliferação de vetores.            
É nessa ilha onde se encontra o Ecobus, um equipamento de conscienti-
zação ambiental para auxiliar as ações educativas ambientais da empresa.

A área onde se encontra a Ilha Ecológica foi toda arborizada e conta tam-
bém com baias impermeáveis, leito de secagem, área de treinamento da bri-
gada de incêndio, contêineres seletivos e Casa Verde (espaço de segregação 
do lixo com cobertura de telhado ecológico feito com fibras vegetais).

Antes do GB Solar, todo o lixo saía misturado da empresa. Com a coleta, a 
Guanabara acabou com esse desperdício. O lixo doado pela Guanabara para 
a Socrelp é reciclado e transformado em diversos objetos, como álbum de 
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fotografias, cartões, embalagens e vassouras, gerando renda e ocupação para 
a comunidade do Pirambu.

Antes mesmo de iniciar a coleta seletiva, foi feita uma capacitação com os 
colaboradores, envolvendo desde o pessoal da limpeza até os gestores, para 
engajá-los na nova realidade da empresa, conscientizá-los da importância da 
separação dos resíduos para o meio ambiente e estimulá-los a colaborarem 
para o sucesso do projeto.   

A educação ambiental também é um dos propósitos do GB Solar. A ideia          
é incentivar a reutilização e reciclagem de resíduos e ir além, desenvolvendo 
uma consciência de preservação do meio ambiente para um futuro sustentá-
vel. Para isso, a empresa desenvolve um calendário de atividades durante o 
ano inteiro com uma programação de palestras informativas e outras ações.

Os resultados obtidos com essa iniciativa são vários. Um deles é a incorpora-
ção na empresa da cultura da consciência ambiental, com a adoção de hábi- 
tos ambientalmente corretos, como a coleta seletiva. A coleta seletiva não só  
diminui a exploração de recursos naturais, como reduz o consumo de energia, 
prolonga a vida útil dos aterros sanitários, possibilita a reciclagem de materiais 
que iriam para o lixo, diminui o desperdício, e principalmente gera emprego    
e renda pela comercialização/doação dos recicláveis. 

Nome da Ação:  Semana do Meio Ambiente
Comemorado em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente serviu de 

mote para a realização de uma ação de sensibilização interna na Guanabara,    
a I Semana do Meio Ambiente. Nos dias 3, 4, 5 e 8 de junho os funcionários da 
sede participaram de atividades visando a conscientização ambiental. Foram 
palestras, vídeos, encenações teatrais, oficinas, passeio ecológico no Parque  
do Cocó, doação e plantio de mudas e outras atividades lúdicas para chamar        
a atenção sobre como é possível preservar a natureza e evitar o desperdício   
de recursos naturais. 

BOA PRÁTICA: PROJETO 2 – ATITUDE ECO – 
SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE
Nome da Ação: 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, acompanha-
mento rigoroso das manutenções preventivas e corretivas, treinamentos para 
condução adequada dos ônibus conforme orientação da gerência de manu-
tenção. Em seguida, aleatoriamente, um técnico do programa Despoluir – 
CEPIMAR visita a matriz e as filias no Ceará, Piauí e Maranhão com uma unida-
de 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 combus-
tível com acompanhamento da qualidade de uso e condições de armazena-
mento; utilização de forma racional da frota com os veículos regulados; acom-
panhamento rigoroso do lacre da bomba injetora, evitando-se o aumento da 
poluição e o consumo de combustível; manutenção dos bico injetores regula-
dos; utilização adequada dos filtros de ar; maior controle no tráfego de cargas 
(peso) por parte dos veículos, evitando-se o aumento do consumo de combus-
tível,o desgaste de peças e da malha viária; uso de paradas e marchas adequa-
das; redução do consumo de combustível (óleo diesel) e dos gases poluentes 
emitidos pela frota.

PARCERIAS: O Projeto Despoluir é desenvolvido através da parceria entre       
a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a Federação dos Transportes – 



CEPIMAR e o Instituto de Desenvolvimento e Assistência Técnica e 
Qualidade em Transporte (IDAQ).

Nome da Ação: 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 res-
taurante da Expresso Guanabara para condicioná-lo aos padrões constantes 
da Legislação Ambiental Vigente (Portaria N° 154/2002, Art 4º - SEMACE) ou 
SEMAM, assegurando a qualidade final de seu efluente para reuso ou lança-
mento no corpo receptor existente, sem ocorrência de impactos ambientais, 
reduzindo a disseminação de doenças transmissíveis, causadas pelos orga-
nismos patogênicos existentes na água, evitando a poluição das águas 
superficiais e subterrâneas. 

DESENVOLVIMENTO: A 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 sólido decantado por empresas credencias a cada três meses; 
retirada do lodo em suspensão no tanque digestor.

Equipamentos utilizados: 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 
Guanabara. 

PARCERIAS: A Guanabara mantém contrato com a Fortsan, empresa 
especializada em tratamento de água e de efluentes, para dar assistência 
técnica operacional.

Nome da Ação: 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 Guanabara para 
condicioná-la nos padrões de uso para limpeza de seus ônibus.

DESENVOLVIMENTO: A 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 necessária a aquisição de desssalinizadores, aeradores e 
construção de tanques de captação e sistema de filtragem. O resultado 
dessa captação impulsionou a criação de um sistema de reuso de água que 
é utilizada na pré-lavagem dos veículos e na rega 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, condutiviômetro, 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 
determinações dos órgãos regulamentadores; reuso de águas para lavagem 
de veículos e rega do jardim em torno de 30.000 litros/dia



PARCERIAS: A Guanabara mantém contrato com a Fortsan, empresa 
especializadas em tratamento de água, para dar assistência técnica 
operacional.

Nome da Ação: 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 estipulados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), 
bem como verificar a invulnerabilidade e adulteração do combustível 
durante o transporte da base do distribuidor à garagem. Outro aspecto são 
os cuidados inerentes ao descarrego do combustível a fim de que se evite 
acidentes.

DESENVOLVIMENTO: A 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 
INMETRO relativo à capacidade volumétrica do tanque e prossegue-se com 
aferição do caminhão tanque verificando-se o nível do óleo diesel conforme 
notas fiscais. Em seguida, retirando-se em torno de cinco litros de 
combustível do 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 à 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 funcionários na 
Brigada de Incêndio.

Equipamentos necessários: 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 e Petrobras. 

Nome da Ação: 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 lavagem de peças, é ligado um aspirador de alta 
potência de sucção que capta o pó e os gases oriundos destes trabalhos 
evitando-se que se espalhe por outras áreas da empresa.

Equipamentos necessários: Bancadas, exaustor de ar e duto de saída          
com tela.

Produtos usados: ar e produtos de limpeza biodegradáveis.

EPI´s necessários: Fardas, máscaras, óculos e botas.

BENEFÍCIOS: Ambiente de trabalho com menos poluição. 



Nome da Ação: 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 introduzida 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.

Equipamentos necessários: kit de filtragem com motobombas e mangueiras.

Produtos usados: Óleo diesel.

EPI´s necessários: Fardas, luvas e botas.

BENEFÍCIOS: Limpeza dos tanques, maior durabilidade do motor, economia 
do consumo e melhora do rendimento.

Nome da Ação: 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 e reservatório de pvc.

Produtos Usados: Óleo queimado.

EPI´s necessários: Fardas, máscaras, óculos e botas.

BENEFÍCIOS: A garantia da não poluição do meio ambiente.
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