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Resumo: Este estudo de caso teve como objetivo comparar a redução do consumo 
de energia e água em um terminal portuário após a implantação de um programa de 
educação ambiental implantado na empresa. Para isso, foi feito o trabalho de 
conscientização com 300 funcionários, onde o investimento foi de baixo capital, tendo 
como maior esforço o trabalho de educação em cima dos colaboradores. Dessa 
maneira conclui-se que a redução de consumo de energia e água pode ocorrer, 
desde que programas ambientais sejam implantados nas empresas. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; baixo investimento; redução de energia e 
água 
 
  

EVALUATION OF RESULTS AFTER THE IMPLEMENTATION OF A 

ENVIRONMENTAL PROGRAM OF A TERMINAL BULK PORT SOLID (CASE STUDY) 

 

Abstract: This case study aimed to compare the reduction of energy and water in a 
port terminal after the implementation of an environmental education program 
implemented in the company. For this, the awareness work was done with 300 
employees, where the capital investment was low, with the major effort the work of 
education on the employees. This it is concluded that the reduction of consumption of 
power and water can occur, since environmental programs to be deployed in the 
enterprises 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho descreve os passos e os resultados da iniciativa de uma 

empresa do setor portuário ao adotar um programa de conscientização ambiental aos 

funcionários, com relação ao consumo de recursos naturais com ênfase em água e 

energia. 

O objetivo da empresa ao implantar o programa de Conscientização Ambiental 

foi condicionar os funcionários sobre o consumo consciente de água e energia e 

despertá-los para as maneiras de se evitar o desperdício, buscando o 

comprometimento de cada um dentro e fora do ambiente de trabalho. 

 O consumo consciente é um dos grandes desafios que as empresas enfrentam 

com relação às questões relativas ao meio ambiente. O conceito de Desenvolvimento 

Sustentável deixou de ser uma preocupação do governo e passou a ser assunto de 

interesse de empresas e da sociedade, uma vez que as empresas ganham um grande 

poder no mercado quando a sua imagem está vinculada a filosofias e ações ambientais. 

De acordo com Lord Selborne, através da obra A ética do uso da água doce: 

um levantamento (Título original da obra: The Ethics of Freshwater Use: A Survey). 

UNESCO, 2001, página 69: 

 “A indústria pode contribuir para sustentar a água utilizando fluxos 

renováveis e evitando retiradas sem reposição; conservando água 

para reduzir o volume de retiradas; retornando a água não 

utilizada para as bacias naturais, de modo que possa ser usada 

por outros; descarregando a água servida só depois de tratá-la, 

para garantir que tenha uma qualidade ambiental segura; 

assumindo a responsabilidade pelos efeitos a jusante e 

monitorando continuamente as práticas e operações, em busca de 

uma melhoria no uso dos recursos hídricos, de modo geral, e na 

sua segurança” 

 



 A ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) criou o Banco de Informações 

de Geração (BIG) para divulgar, "on-line", uma série de dados que a Agência reúne 

sobre o parque gerador brasileiro. 

Segundo a mesma base de dados pesquisada, o Brasil possui no total 4.215 

empreendimentos em operação, totalizando 138.251.635 kW de potência instalada. 

Está previsto para os próximos anos uma adição de 41.010.383 kW na capacidade de 

geração do País, proveniente dos 183 empreendimentos atualmente em construção e 

mais 707 em Empreendimentos com Construção não iniciada: 

 

O Gráfico abaixo mostra a Matriz de Energética no Brasil:  

 

Gráfico 1: Fonte: aneel.gov.br 

  

Conforme apresentado no Atlas (2007), a participação da China no mercado 

mundial de energia aumentou 5,3%, permanecendo em segundo lugar no ranking, atrás 

dos Estados Unidos. 

 



 

Gráfico 2: Fonte: IEA, 2008 

 

Entre 2006 e 2007, o volume do carvão consumido apresentou variação de 

7,9%, ao passar de 1.215 milhões de TEP (toneladas equivalentes de petróleo) para 

1.311 milhões de TEP. 

Embora a China seja o exemplo mais expressivo em termos de crescimento do 

consumo de energia, outros países e regiões em desenvolvimento registraram 

comportamento semelhante ao longo dos últimos anos. A diferença é que, por serem 

economias menores – e, portanto, absorverem um volume menor – as elevadas 

variações exercem menor pressão na oferta global. Em 2007, o Equador, por exemplo, 

registrou uma variação de 8% no consumo, mas, ainda assim, respondeu por apenas 

0,1% do total mundial. O Brasil respondeu por 2% do consumo mundial. 

Por regiões, a participação da Ásia, descontando-se a China, aumentou de 

6,5% para 11,5% de 1973 a 2006, segundo a IEA (International Energy Agency). 

Na América Latina, a variação foi de 3,7% para 5,1%. A África também registrou 

um expressivo aumento de participação, de 3,8% para 5,6%. 

Este artigo, como estudo de caso, descreve como empresa campo de estudo 

conduziu os programas de redução de consumo de água e energia, levando em 

consideração as bases teóricas utilizadas em sua implantação. 

Em relação à sociedade, as campanhas nacionais vêm contribuindo para a 

conscientização e entendimento das pessoas em relação ao tema. 

 

 

 



DONAIRE (1995), Denis, cita que: 

“A ideia de desenvolvimento sustentado 
traz nova visão ao conceito de gestão 
ambiental, direcionando-as no sentido de maior 
responsabilidade na manutenção da 
estabilidade e da diversidade dos recursos 
utilizados”.  

                            

Para este trabalho, estaremos trabalhando, conforme art. 2º do decreto Nº 

24.643, DE 10 DE JULHO DE 1934 – Código de Águas, os quais falam das fontes e 

reservatórios públicos e das nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, 

por si só, constituam o "caput fluminis"; 

Ainda no código de águas, conforme §3º do art. 71º do decreto Nº 24.643, DE 

10 DE JULHO DE 1934, “Terá sempre preferência sobre quaisquer outros, o uso das 

águas para as primeiras necessidades da vida” 

Com base nas informações BRASIL/ciência e tecnologia (2013) setenta por 

cento da superfície do planeta é coberta por água, quase toda salgada e, por tanto, 

imprópria para o consumo humano. Apenas 2,5% desse total é potável e a maior parte 

das reservas (cerca de 80%) está concentrada em geladeiras nas calotas polares. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU - 2013), 1,1 bilhão de 

habitantes não têm acesso à água tratada e cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem no 

mundo todos os anos em razão de problemas de saúde decorrentes da falta desse 

recurso. 

O Brasil possui 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo, sendo 

que a Bacia Amazônica concentra 70% desse volume. O restante é distribuído 

desigualmente para atender a toda população brasileira. O Nordeste possui menos de 

5% das reservas e grande parte da água é subterrânea, com teor de sal acima do limite 

aceitável para o consumo humano. 

 

 

 

 

 



2. MÉTODOS 

2.1. CASO DE ESTUDO 

A empresa, base do presente estudo de caso, trata-se de um Terminal 

Portuário, localizada no Porto de Santos, o qual movimenta granéis sólidos de origem 

vegetal, composta de aproximadamente 300 funcionários entre próprios e terceiros, 

com funcionamento  ininterrupto (24 horas). 

 

2.2 HISTÓRICO DO PROGRAMA 

 

O Programa referente à Redução no Consumo de Água nasceu no início de 

2013, onde o consumo referente ao trimestre (janeiro, fevereiro e março) foi 

relativamente alto em relação a quantidade de produto movimentado. Como parte do 

programa, uma análise de causa foi efetuada para que ações coerentes pudessem ser 

adotadas. 

O consumo de energia e água está ligado diretamente à movimentação de 

produtos, por isso haverá em alguns meses o pico de consumo. A capacidade de 

movimentação do terminal é de 3 milhões de toneladas por ano, a empresa informou 

que movimentou até a data do estudo 2,8 milhões de toneladas. 

Como ponto inicial do Programa, a empresa campo de estudo contemplou as 

áreas operacionais do Terminal, conforme fluxograma desenvolvido pelo grupo, abaixo: 

 

 

 

Recebimento: consiste na recepção de caminhões e vagões 

Controle de Qualidade: consiste no monitoramento dos parâmetros de qualidade do 

produto 

Armazenagem: consiste na armazenagem do produto recebido 

Embarque: consiste no carregamento dos navios 

Navio: consiste em levar o produto embarcado até o destino 

 

Recebimento Controle de 

Qualidade 

Armazenagem Embarque Navio 



O ponto inicial para a implantação do Programa de Redução no Consumo de 

Água & Energia,  foi buscar  referencias teóricas existentes. A primeira opção dos  

coordenadores do programa da empresa campo de estudo foi baseada nas 

informações coletadas junto a PROCEL – Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica, exemplo:   

 Equipamentos – identificação, por meio do Selo Procel, dos equipamentos e 

eletrodomésticos mais eficientes, o que induz o desenvolvimento e ao aprimoramento 

tecnológico dos produtos disponíveis no mercado brasileiro. 

 Edificações – promoção do uso eficiente de energia. 

 Iluminação pública (Reluz) – apoio a prefeituras no planejamento e implantação de 

projetos de substituição de equipamentos e melhorias na iluminação pública e 

sinalização semafórica. 

 Poder público – ferramentas, treinamento e auxílio no planejamento e implantação de 

projetos que visem ao menor consumo de energia em municípios e ao uso eficiente de 

eletricidade e água na área de saneamento.  

 Indústria e comércio – treinamentos, manuais e ferramentas computacionais voltados 

para a redução do desperdício de energia nos segmentos industrial e comercial, com a 

otimização dos sistemas produtivos.  

 Conhecimento - elaboração e disseminação de informação qualificada em eficiência 

energética, seja por meio de ações educacionais no ensino formal ou da divulgação de 

dicas, livros, softwares e manuais técnicos. 

 

Outro ponto analisado pelos coordenadores do programa foi analisar as 

informações referente a bandeiras tarifárias e consumo consciente, apuradas junto à 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2015), que passaram   a trazer uma 

novidade: o Sistema de Bandeiras Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha 

indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração de 

eletricidade. 

O sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha - as mesmas cores 

dos semáforos – a e indicam o seguinte: 



 Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum 

acréscimo; 

 Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de 

R$ 0,025 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos; 

 Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sobre acréscimo de 

R$ 0,055 para cada quilowatt-hora kWh consumidos. 

O sistema de bandeiras é aplicado por todas as concessionárias conectadas ao 

Sistema Interligado Nacional – SIN. A partir de 1º de julho de 2015, o sistema de 

bandeiras passará a ser aplicado também pelas permissionárias de distribuição de 

energia. 

Abaixo, segue resumo das dicas que podem ser aplicadas na indústria, base 

apostila apresentada, as quais foram utilizadas dentro do programa apresentado: 

- Manter portas e janelas fechadas em ambientes com ar condicionado; 

- Manter os filtros do ar condicionado, bem como sua manutenção em dia; 

- Dar preferência pela iluminação natural; 

- Trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes; 

- Manter as lâmpadas limpas; 

- Desligar a luz sempre que possível;    

 

A área de qualidade da empresa iniciou o levantamento de dados em relação 

ao consumo de energia e água e a partir de então, sugeriu objetivos e metas para 

buscar o resultado proposto, incluindo a implantação de programas ambientais com 

foco em conscientização de pessoas e consequentemente redução do uso desses 

recursos. 

Os desvios nos processos e nas atividades que poderiam estar impactando em 

alto consumo (tanto de energia quanto de água), custos e imagem. Após, o Terminal 

iniciou o planejamento, definição de ações, prazos, responsáveis e investimentos, de 

modo que o comprometimento com a preservação ambiental e melhoria contínua fosse 

aplicado. 

Tomando como base essa premissa, ficou definido que os programas deveriam 

ser construídos em cima das questões de consumo de água e energia, recursos 



naturais que atualmente estão com escassez em alguns estados brasileiros e, em São 

Paulo, local onde o terminal de granéis sólidos está instalado e que a crise já vinha 

dando sinais de aparecimento. 

O estudo foi elaborado seguindo os princípios de qualidade PDCA 

(planejamento, desenvolvimento, checagem e ação), o qual é aplicado junto aos 

conceitos da NBR ISO 9001. Uma área específica da empresa, ficou responsável pelo 

levantamento, planejamento, medição e monitoramento do programa. 

Inicialmente a empresa deu prioridade basicamente nas ações para sanar os 

vazamentos apontados no relatório de inspeção. Entre os diversos vazamentos 

detectados, destacamos três: 

 Tubulação de saída da caixa de entrada de água (da concessionária para o terminal): 

esse ponto foi o mais crítico em função da tubulação ser subterrânea. Foi necessário 

mão de obra extra para encontrar em qual ponto da tubulação havia o vazamento. 

 Torneiras com alto índice de vazamento/ quebra: a troca das tornerias (modelo 

ecologicamente correto). 

 Sistema de hidrantes com alto índice de vazamento: revisão em todo o sistema de 

incêndio, corrigindo os pontos onde haviam vazamentos. 

Para monitorar se os pontos de vazamento haviam realmente sido sanados, 

iniciou-se o monitoramento mensal, a fim de criar um banco de dados, comparando o 

consumo em m³ de água x volume total movimentado, conforme gráfico 01. 

Novas ações foram sugeridas para que a redução do consumo fosse de fato 

efetivada: 

 Instalação de hidrômetros na entrada e saída de todas as caixas de água 

disponíveis nas áreas, a fim de levantar dados de consumo de forma desmembrada, 

possibilitando uma análise mais sensível do processo, bem como para que as ações 

sejam pontuais e específicas. 

 Manter este programa em atividade, focando na conscientização dos 

funcionários e na análise crítica dos dados obtidos com o histórico de monitoramentos. 

Já o Programa referente a Redução no Consumo de Energia nasceu no 

segundo semestre de 2012, onde o consumo referente ao trimestre junho, julho e 

agosto foi relativamente alto em relação a quantidade de produto movimentado. 



Como parte do programa, uma análise de causa foi efetuada para que ações 

coerentes pudessem ser adotadas.  

Após estudo de consumo x movimentação x brainstorming, foi detectado que o 

alto consumo trimestre citado acima, se deu em função de vários fatores, como 

lâmpadas convencionais, motores funcionando sem necessidade e em modo manual, 

além de outros fatores com menor impacto, porém não menos importante, exemplo: 

funcionários administrativos ao final do dia de trabalho, deixam os computadores e as 

lâmpadas ligadas sem necessidade. 

Inicialmente a empresa deu prioridade basicamente nas ações referente a troca 

de lâmpadas convencionais x econômicas e nos motores, onde foram definidas as rotas 

de operação mais econômicas, evitando o funcionamento de equipamentos 

desnecessariamente. 

Na sequência, iniciou-se o processo de conscientização das equipes quanto ao 

bom uso da energia elétrica, bem como, pôde ser evidenciado in loco, o plano de troca 

(05 anos), dos motores atuais por modelos mais econômicos. 

 

3. RESULTADOS & DISCUSSÃO 

Com relação ao consumo de água, o gráfico 03 apresenta o monitoramento do 

programa referente a 24 meses, comparando os anos de 2013 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03
1
: Comparativo de consumo água em relação à movimentação do terminal do 

campo de estudo 

                                                           
1
 Os dados utilizados nos gráficos 03 e 04 foram fornecidos pela empresa campo de estudo, através do 

departamento de Qualidade. 

 



 

Como resultado desse monitoramento, temos como marco inicial do programa, 

uma média de consumo em 2013 de 102m³ de água/ tonelada embarcada e ao final de 

2014, temos um consumo de 95m³ de água/ tonelada embarcada, o que representou 

uma redução de 7% no consumo de água. Este resultado se comparado com a meta 

definida pelo Programa (Anexos I e III), foi considerado excelente, visto que a meta 

proposta era reduzir 5% no consumo de água em 12 meses. 

Com relação ao consumo de energia, o gráfico 04 apresenta o monitoramento 

do programa referente a 24 meses, comparando os anos de 2012/2013 e 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04¹: Comparativo de consumo de energia em relação à movimentação do terminal do 

campo de estudo. 

 

As ações adotadas no Programa de Redução no Consumo de Energia Elétrica 

obtiveram maior êxito, comparada as ações do Programa de Redução no Consumo de 

Água, conforme mostra o gráfico 04. 

Como resultado desse monitoramento, temos como marco inicial do programa, 

uma média de consumo em 2012/2013 de 0,491KWh/ tonelada embarcada e ao final de 

2013/2014, temos um consumo de 0,446 KWh/ tonelada embarcada, o que representou 

uma redução de 9% no consumo de energia. Este resultado se comparado com a meta 

definida pelo Programa (Anexos II e IV), foi considerado excelente, visto que a meta 

proposta era reduzir 5% no consumo de energia em 12 meses. 

Após analisar as iniciativas acima, detecta-se que os funcionários responderam 

positivamente aos estímulos, indicando que é possível causar sensibilização, a qual 



gera além de atitudes ambientalmente correta, a alteração no comportamento dos 

indivíduos. 

Após o levantamento dos dados, descobriu-se que o investimento em relação à 

esse programa ambiental, seria de baixo capital, tendo como maior esforço a 

conscientização das pessoas.  

O programa foi composto basicamente de: 

 Treinamento formal das equipes (conceito básicos); 

 Realização de diálogos diários; 

 Correção de desvios como vazamentos de torneiras, hidras, hidrantes; 

 Correção de desvios como troca de lâmpadas convencionais para lâmpadas 

econômicas; 

 Redução de limpezas com água, priorizando as limpezas á seco; 

 Troca de torneiras convencionais, para torneiras ecologicamente corretas; 

 Automatização de equipamentos para uso somente quando estiverem em 

funcionamento; 

 Divulgação de resultados mensais (informativos com dicas de redução de 

consumo); 

 Incentivo para funcionários para as boas ideias de redução; 

 Acompanhamento do consumo de água e energia. 

 

Comparando os resultados deste programa, com os resultados já existentes 

sobre o assunto na literatura, é possível afirmar que programas de educação ambiental 

dentro das empresas, trazem redução de consumo, consequentemente redução de 

custos, aprimoramento de pessoas, multiplicadores de informações, conscientização 

coletiva.  

 

Confirmando esse ponto de vista, há um entendimento de que desenvolvimento 

sustentável é o tipo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

A preocupação do governo em relação à degradação ambiental causada pelo 

uso desmedido de insumos naturais, pela poluição, pela geração de resíduos, fez com 



que severas leis ambientais fossem criadas e cobradas da sociedade como um todo 

(poder público, empresas, pessoas). 

Por outro lado, as empresas, seja pela obrigação de cumprimento de legislação, 

ou mesmo a própria importância e conscientização com relação ao assunto, ou pela 

busca de redução de desperdício, seja por pressão de mercado, de governo, de 

acionistas ou dos próprios funcionários, também despertam para a necessidade de 

fazerem algo com relação à gestão ambiental, dentro de sua área de atuação.  

 

4. CONCLUSÃO 

A implantação dos programas citados neste artigo trouxe aprendizado, não 

somente para a empresa, como para os funcionários. Esse aprendizado só funcionou 

após a fase de conscientização, quando todos puderam colocar em prática os conceitos 

aprendidos. 

Quando a empresa lança um desafio ou uma iniciativa como essa, visa gerar 

não somente a atitude positiva no comportamento dos seus colaboradores, como 

também criar valores diferenciados a sociedade, destacando os valores individuais e 

coletivos, empresariais e pessoais. 

Importante ressaltar o comportamento diferenciado dos colaboradores, aos 

diversos estímulos projetados. 

A empresa adotou o método de conscientização, através da educação, 

transmitindo informações sobre os programas, a fim de criar valores e mudar a atitude 

das pessoas, fazendo com que entendessem seu papel no meio ambiente, objetivando 

gerar comportamentos que contribuíssem dentro e fora da empresa. 

Este presente relato pode ser um ponto de partida para outras empresas como 

base auxiliar no processo de implantação. 
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