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Q1: Título do projeto ambiental participante: Gestão de Águas: Garantia para as gerações atual 
e futura

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Insumos de Produção – Água

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Robert Bosch Ltda
Nome fantasia: Bosch
Setor de atuação: Automotivo
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 1954
Número de colaboradores: 8900

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rodovia Anhanguera, km 98
Bairro: Vila Boa Vista
Cidade: Campinas
Estado: SP
CEP: 13065-900
Telefone com DDD: 19 2103-1002

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Elda Santos
Cargo: Estagiária em Segurança no Trabalho
E-mail: fixed-term.elda.santos@br.bosch.com
Telefone com DDD: 19 2103-4155

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  segunda-feira, 10 de novembro de 2014 05:12:31segunda-feira, 10 de novembro de 2014 05:12:31
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 10 de novembro de 2014 06:49:59segunda-feira, 10 de novembro de 2014 06:49:59
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:37:2701:37:27
Endereço IP:Endereço IP:  177.11.252.15177.11.252.15

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#124
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Hervelly Ferreira
Cargo: Técnica em Segurança
E-mail: hervelly.ferreira@br.bosch.com
Telefone com DDD: 19 2103-4341

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 1984

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do
projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já
foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Adequar água utilizada no processo fabril para reutilização ou descarte correto na rede.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

- Construção de Estação de Tratamento de Água
- Instalação do Processo de Desmineralização
- Construção Estação de Tratamento de Efluentes Industriais
- Construção Estação de Tratamento de Esgoto Doméstico
- Instalação do Sistema de Osmose Reversa

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A água usada na unidade de Campinas vem de duas fontes. A primeira é água potável fornecida pela 
SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A). A maior parte é destinada para o 
refeitório, 70%, que serve cerca de 5000 refeições por dia e o restante é usado em bebedouros, pias e 
chuveiros. A outra parte é captada de uma lagoa localizada dentro da planta, que é uma reserva artificial do 
Córrego Boa Vista, pertencente à UGRHI 5 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí), com a outorga do DAEE para usar essa água. Através de uma bomba 
flutuante essa água é encaminhada para a fábrica.
Na década de 80 foi construída a Estação de Tratamento de Água (ETA), visando adequar a água vinda da 
lagoa para o uso industrial. A água passa por processos de floculação, decantação e filtração para eliminação 
de partículas suspensas. A capacidade de tratamento da unidade é de 120 m³ de água por hora e houve um 
investimento de 1300 TBRL na instalação da estação. A água tratada na ETA alimenta vasos sanitários e 
mictórios (15%) e o restante é usada no processo fabril para o resfriamento de máquinas e processo de 
galvanização. 
A galvanização pode ser definida como um banho de metal nobre em uma peça para que ela fique mais 
resistente à corrosão, aumente sua dureza e espessura e fique com uma melhor estética. Esse é o processo 
na fábrica que mais consome água, 13 milhões de litros, o suficiente para encher seis piscinas olímpicas. 
Em 1984 foi instalado um processo de desmineralização para permitir o reuso dessa água dentro do próprio 
processo. Essa ação significou uma redução de 240.000m³ de efluente gerado pela planta por ano. A 
desmineralização é feita através de uma troca iônica (recirculação dos banhos de lavagem em cascata) para 
que a água adquira pureza para não contaminar o próximo banho, garantindo a qualidade para o processo 
galvânico. 
Para tratamento do efluente originado do processo de galvanização foi construído também na década de 80 a 
Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEi). O efluente gerado na galvanização que não pode ser 
reaproveitado é encaminhado para a estação.
Em 2007, a fim de atender os parâmetros legais para descarte dos efluentes gerados pelo uso da água 
potável fornecida pela SABESP, foi construída a Estação de Tratamento de Esgoto Doméstico (ETEd). Em 
uma lagoa de aeração micro-organismos decompõe a matéria orgânica, reduzindo a DBO (demanda 
bioquímica de oxigênio) do efluente. A estação tem capacidade para tratar 100% do efluente, 33m³ por hora e 
necessitou de um investimento de 2800 TBRL.
Em 2009, visando o reaproveitamento do efluente, foi instalado um sistema de osmose reversa após a ETEd. 
Nele o efluente passa por uma série de filtros que retiram da água partículas, como micro-organismos e sais. 
Assim a água adquire características que permitem que ela seja reintroduzida no processo, sendo usada na 
produção fabril. A capacidade de tratamento é de 40m³ por hora e foi necessário um investimento de 1200 
TBRL nessa tecnologia.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

• ETA
INVESTIMENTO: 1.300 TBRL
CAPACIDADE DE TRATAMENTO: 120 m³/h
VOLUME TRATADO: 380.000 m³/ano
ECONOMIA: 6.000 TBRL/ano
VANTAGENS: redução de compra de água potável (SANASA - custo com água tratada: 325 TBRL/ano).

• Desmineralização
INVESTIMENTO: 1.500 TBRL
CAPACIDADE DE TRATAMENTO: 40 m³/h
VOLUME TRATADO: 240.000 m³/ano
ECONOMIA: estimada em 2.100 TBRL
VANTAGENS: recuperação de 240.000 m³/ano, redução de compra/consumo de 240.000 m³/ano de água 
potável ou lagoa, redução da geração de efluentes.

• ETEi
INVESTIMENTO: 17 TBRL
CAPACIDADE DE TRATAMENTO: 55 m³/h
VOLUME TRATADO: 300.000 m³
ECONOMIA: aproximadamente 5 Mio BRL/ano.
VANTAGENS: garantia de qualidade de água para o processo galvânico, redução de compra/consumo de 
240.000 m³/ano de água potável 

• ETEd  
INVESTIMENTO: 2800 TBRL
CAPACIDADE DE TRATAMENTO: 33 m³/h
VANTAGENS: tratamento de 100% do esgoto doméstico, possibilidade de reciclar água via Osmose Reversa.

• Osmose
INVESTIMENTO: 1.200 TBRL
CAPACIDADE DE TRATAMENTO: 40 m³/h
VOLUME TRATADO: 144.000 m³/ano
ECONOMIA: estimada em 1.500 TBRL
VANTAGENS: recuperação da água da ETEd para utilização nos processos industrias.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 15 % de Água tratada na ETA é reutilizada

em vasos sanitários e mictórios e o
restante é usada no processo fabril

Resultado 2 Redução de 240.000m³ de efluente gerado
por ano

Resultado 3 Tratamento de 100% do esgoto doméstico

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O Grupo Bosch é um líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. Em 2008, seus cerca de seus 
281 mil colaboradores contribuíram para gerar um faturamento de 46,1 bilhões de euros em vendas nos 
setores de tecnologia automotiva, tecnologia industrial, bens de consumo e tecnologia de construção. O 
Grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e cerca de suas mais de 225 subsidiárias e empresas 
regionais em cerca de 60 países. Incluindo os representantes de vendas e serviços, a Bosch está presente 
em aproximadamente 150 países. Esta rede mundial de desenvolvimento, produção e distribuição é a base 
para continuidade do crescimento. A cada ano a Bosch investe mais de 20 bilhões de euros em pesquisa e 
desenvolvimento, e requer registro de mais de 4.000 patentes em todo o mundo. Com seus produtos e 
serviços a Bosch oferece soluções úteis e inovadoras para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
No Brasil desde 1954, o Grupo Bosch registrou em 2013 um faturamento de R$ 4.4 bilhões. Está presente em 
09 localidades e emprega cerca de 8.850 colaboradores. 
Sempre preocupado com o tema ambiental, a alta direção estabeleceu metas para redução de emissões de 
CO2, para descarga zero em aterros, contamos com o Instituto Robert Bosch para levar à comunidade ideias 
e ações para melhorar a questão ambiental da região.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.bosch.com/media/com/bosch_gr

oup/bosch_in_figures/publications/archive/
Bosch_Annual_Report_2013.pdf

Link 2: http://www.bosch.com/media/com/sustaina
bility/sustainability_new/downloads/NH_Re
port_2012_EN_20130605.pdf

Link 3: http://www.bosch.com/media/com/sustaina
bility/sustainability_new/downloads/Sustain
abilityReport2011_Update_EN.pdf

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim
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Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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