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Q1: Título do projeto ambiental participante: Máquina de Lavar Roupas Ecologica

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Inovação Tecnológica

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: INSAITE INOVAÇÃO LTDA.
Nome fantasia: INSAITE
Setor de atuação: INOVAÇÕES E OUTROS
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/02/1991
Número de colaboradores: 02

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Dr. Lucio Pereira Peixoto 169
Bairro: Jardim Chapadão
Cidade: Campinas
Estado: SP
CEP: 13070028
Telefone com DDD: 19 32424540

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Orestes Bianchi Junior
Cargo: Diretor Gerente
E-mail: junior@insaite.com.br
Telefone com DDD: 19 32424540

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 5 de agosto de 2014 04:32:32terça-feira, 5 de agosto de 2014 04:32:32
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 5 de agosto de 2014 04:49:22terça-feira, 5 de agosto de 2014 04:49:22
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:16:5000:16:50
Endereço IP:Endereço IP:  187.64.212.86187.64.212.86

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#1
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Orestes Bianchi Junior
Cargo: Diretor Gerente
E-mail: junior@insaite.com.br
Telefone com DDD: 19 32424540

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) 30/06/2011

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

15/10/2013

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 1
Remuneradas 0

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 0
Famílias 1
Animais 0
Espécies 0

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Nenhum

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

Não

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

Desperdício de enormes quantidades de águas que podem ser reutilizadas/reusadas diariamente pelas 
familias.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Elaboramos Maquina de Lavar Roupas Ecológica que permite a reciclagem das águas utilizadas tanto na 
lavagem quanto nos enxágues por quantas vezes a usuária quiser, permitindo o reaproveitamento/reúso de 
tais águas que a cada ciclo terminado, com uma pequena filtragem estão novamente em condições de serem 
utilizadas para lavar uma nova partida de roupas. Inclusive reciclando também uma parte do sabão pois ainda 
está em condições de ser utilizado. E finalmente tais águas poderão também, a critério da usuária, serem 
utilizadas para lavar as Lavanderias, o Quintal etc.
Nada vai direto para os esgotos, sem o consentimento/autorização da usuária.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Elaboramos Maquina de Lavar Roupas Ecológica que permite a reciclagem das águas utilizadas tanto na 
lavagem quanto nos enxágues por quantas vezes a usuária quiser, permitindo o reaproveitamento/reúso de 
tais águas que a cada ciclo terminado, com uma pequena filtragem estão novamente em condições de serem 
utilizadas para lavar uma nova partida de roupas.

O projeto foi desenvolvido á partir da verificação e constatação de que atualmente todas as máquinas de 
lavar roupas no mercado, após a primeira lavagem e enxágue, descartam imediatamente tais 
águas,causando um enorme desperdício de tais águas que conforme constatamos, podem ser novamente 
utilizadas para novas lavagens.
Inclusive economizando também um pouco do sabão utilizado nas lavagens.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Pretendemos vender milhares de máquinas.
Estamos á procura de investidor que entre conosco no projeto e queira ganhar muito dinheiro com isso.

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 Temos um protótipo funcionando em nossa

residência com sucesso.

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

Sim

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

Nada a informar.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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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,
Outros (especifique)
Todas as residencias que possuem ou não
Maquinas de Lavar Roupas

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

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

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

Não

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

Sim

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

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

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

0

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

0

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

150000

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

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

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 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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