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PÁGINA 2: Informações cadastrais:

HÁBITO LEGAL

P2: Título do projeto ambiental participante:
P3: Categoria de inscrição:
(sem legenda)
Selecione:

Controle da Poluição

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

Para evitar a contaminação do solo e das águas
superficiais e subterrâneas por óleo usado de cozinha,
o Projeto Hábito Legal foi criado, promovendo nos dois
últimos anos a sua coleta e destinação ambientalmente
adequadas. O objetivo do projeto é a preservação
ambiental da água e do solo, por meio da
conscientização da população, despertando seu
interesse para o reaproveitamento de materiais e
descarte adequado de resíduos. Para a sensibilização
da população, considerou-se que todos nós temos óleo
usado em casa, e todos usamos sabão, o que facilita a
participação da comunidade. O óleo coletado é
destinado a uma empresa especializada para a
transformação do produto em sabão vegetal. Em 2014,
o Hábito Legal arrecadou mais de 400 litros de óleo e
em 2015 já foram mais de 1000 litros.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

Celesc Distribuição S/A

Nome fantasia:

Celesc

Setor de atuação:

Distribuição de Energia Elétrica

Data de fundação:(dd/mm/aaaa)

09 de dezembro de 1955

Número de colaboradores:

3287

P6: Informações de contato:
Endereço:

Rua XV de novembro, 475

Bairro:

Centro

Cidade:

Videira

Estado:

Santa Catarina

CEP:

89560-000

Telefone com DDD:

49 3566-9156
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo:
Djone Luize Turazzi de Oliveira
Cargo:

Assistente Social

E-mail:

djoneluize.t@celesc.com.br

Telefone com DDD:

49 3566-9156

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo:

Tania Maria Zaffari Farias

Cargo:

Chefe da Agência Regional de Videira - Celesc
Distribuição

E-mail:

taniaf@celesc.com.br

Telefone com DDD:

49 35669110

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a):

Cleverson Siewert

Cargo:

Diretor Presidente

E-mail:

cleversons@celesc.com.br,
presidência@celesc.com.br

Telefone com DDD:

48 3231 5011

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012)

18/04/2013

P11: O projeto está em andamento?

Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

Não se aplica

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
10
Remuneradas

0

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
375
Famílias

94

Animais

0

Espécies

0

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:
Laboratório Vida, Farmácias Lider Farma, CELESC e Êxito Editora e Comunicação.
P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Não
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
A contaminação da água por óleo vegetal é um dos mais graves problemas ambientais, pelo descarte indevido deste
resíduo. Um único litro de óleo pode contaminar 20 mil litros de água, além de potencializar riscos de
impermeabilização do solo, quando disposto em lixões ou aterros controlados. Considerando que na região de Videira
não há coleta deste resíduo, a prática de descarte de todo óleo pela população é o lançamento do mesmo diretamente
na rede de drenagem de água de chuva, por meio de ralos e bueiros, levando-o a contaminar um dos Rios que
passam dentro da cidade, o Rio Peixe ou Rio das Pedras, ou ainda ao Rio XV de novembro que passa nas
proximidades do município
P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
Para desviar o descarte indevido do óleo para o meio ambiente e encontrar uma solução para a sua destinação final
ambientalmente adequada, o projeto foi criado para motivar a população para troca do resíduo por barras de sabão.
Ficou estabelecido que para a entrega de 4 litros de óleo usado de cozinha seria entregue 01 barra de sabão já
produzida com resíduos de óleo. Dessa forma, além de evitar a contaminação de recursos naturais, há a racionalização
do uso de matéria prima com a utilização de óleo usado no processo de fabricação de sabão..
Para a mobilização da população, são agendadas datas ao longo do ano, com pontos para a troca do óleo por sabão.
Para o sucesso da ação há parcerias com entidades e empresas que auxiliam na divulgação e apoio em outras áreas.
P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
O projeto se constitui de ações práticas para a preservação ambiental por meio da conscientização e mobilização da
população sobre o uso racional de recursos naturais, e reuso de materiais antes descartados indevidamente.
Foi elaborado por iniciativa da Agência Regional de Videira da Celesc Distribuição, com apoio da Assessoria de
Responsabilidade Celesc Holding S.A., e colocado em pratica com o apoio de empresas parceiras da região.
Por meio de campanhas de conscientização e mobilização da população. o Projeto Habito Legal realiza ações, em dias
determinados, durante o ano, para a coleta de óleo vegetal domiciliar usado. Para a divulgação da campanha de
arrecadação do óleo, entre outras formas, é utilizado basicamente a rede por meio do link:
www.facebook.com/habitolegal.
No momento da entrega do seu óleo usado, a pessoa recebe em troca uma barra de sabão. Todo o óleo coletado nas
ações é destinado a uma empresa especializada no correto destino do produto onde o transformam em sabão vegetal.
O objetivo é despertar o interesse da população para o reaproveitamento de materiais e descarte adequados.
P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
O último evento do Projeto Hábito Legal aconteceu em conjunto com o Hiperdia Solidário, em Videira – SC, no dia 16
de maio de 2015 e arrecadou cerca de 1.000 litros de óleo, os quais foram direcionados a uma empresa fabricante de
sabão. Como estímulo, quem entregou o óleo ganhou uma pedra de sabão feito com óleo reciclado, com mais de 200
unidades entregues. Além de resultados positivos para a preservação ambiental, o projeto vem ganhando espaço no
envolvimento de empresas parceiras como apoiadoras e no campo da educação ambiental da população local.
P21: 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
1.000 litros de óleo vegetal domiciliar usado
coletados e destinados corretamente.
Resultado 2

375 pessoas participaram dando a destinação
correta para o óleo vegetal domestico.

Resultado 3

20.000.000 litros de água preservados da
contaminação por óleo, apenas em 2015

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim
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PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)
A Celesc desde sua fundação em 1955 vem desenvolvendo projetos na área socioambiental, demonstrando sua
preocupação com as gerações futuras e atuais, tais como: Programa Celesc Voluntária, com atuação na área de
recuperação ambiental de praias e rios, com a limpeza e retirada de resíduos e plantio de mata ciliar, organizado por
empregados da Celesc em conjunto com a comunidade local. Além de resultados na área ambiental, o Programa
Celesc Voluntária tem alcançado resultados também na área social, com a educação ambiental das comunidades
envolvidas e conscientização e envolvimento de empregados da empresa quanto à importância do trabalho
voluntariado; Projeto Banho de Energia, com a instalação de dispositivo (recuperador) em chaminés de fogões a lenha,
com direcionadores de calor, com a função de reaproveitar parte do calor desperdiçado pela chaminé no aquecimento
de água em um reservatório térmico instalado acima do forro. O projeto contribui com conforto, bem estar e economia
de recursos financeiros de populações de baixa renda na área rural, bem como com a otimização e racionalização do
uso de energia elétrica; Projeto Energia do Futuro, com o propósito de dar uma destinação adequada às embalagens
pet , caixas tetra park, bandejas de isopor, sacolas plásticas, etc., utilizando-as como base para a construção de
aquecedor solar alternativo. Este projeto tem alcançado resultados na área de conscientização ambiental quanto à
gestão de resíduos e de alternativas de geração de energia, a partir de uma matriz energética limpa e de baixo custo;
Projeto Recicle suas Atitudes na Agência Regional de Jaraguá, com a troca do uso de copos descartáveis por canecas
retornáveis, demonstrando a empregados próprios e terceirizados a importância de preservar os recursos naturais e de
racionalização de recursos financeiros; Projeto aproveitamento de Água de Chuva pelas Agências Regionais de
Joinville e Chapecó para a lavação de veículos, com o objetivo de preservação da água como um recurso natural, e
racionalização do consumo de água tratada, para a qual são demandados altos custos ambientais e financeiros; Metas
e Indicadores Socioambientais, estabelecimento de percentual de redução de consumo próprio de água, energia
elétrica, papel, combustível e copos descartáveis; Projeto Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em atendimento à
Politica Nacional de Resíduos Sólidos, com a implementação de todas as etapas da gestão de resíduos, desde a
geração até a destinação final ambientalmente adequada, de acordo a classificação preconizadas pela ABNT - NBR
10004-2004; Membro do Programa Brasileiro GHG Protocol, com a realização anual do Inventário de Emissão de
Gases de Efeito Estufa, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); Programa Adequação Legal, com o objetivo
de manter o desenvolvimento das atividades fins da empresa de acordo com à legislação ambiental; Compromissos
Voluntários, com a adesão desde 2006 ao Global Compact, Objetivos e Metas do Milênio-ODM, Brasil Empresa Limpa,
Pacto Nacional Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias, Pacto Nacional Contra o
Trabalho Escravo, PROETICA. Estes Pactos tratam de questões éticas, sociais e ambientais; Certificação NBR 16001Sistema de Gestão em Responsabilidade Social - com foco em saúde, segurança e qualidade de vida do trabalhador e
responsabilidade social na cadeia produtiva. Salientamos que a Celesc é a única empresa do setor elétrico brasileiro a
ter esta certificação; Revisão dos Princípios da Política de Responsabilidade Socioambiental, com novas ações para o
enfrentamento e prevenção de mudanças climáticas, diálogo com partes interessadas, Programas de Sensibilização
Socioambiental para Comunidades (projeto piloto nas comunidades da Guarda do Embaú e Enseada do Brito, na
área de Gestão de Resíduos Sólidos, Uso Racional e Eficiente de Energia Elétrica, Oficinas de Aquecedor Solar com
Reutilizáveis, Voluntariado para a limpeza de praias e rios, e melhoria da estrutura física da sede do grupo de mães
(Guarda do Embaú) e construção de uma pequena praça na Enseada do Brito.
P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Organizações comunitárias,

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013 , Divulgou em 2014

Entidades educacionais

P26: 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://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php
/sala-de-imprensa-relatorios
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P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

P30: Por quais normas a organização é certificada?

ISO 9001, NBR 16001 / SA 8000

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

7.525.098.000,00

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

215.632.000,00

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

0

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Não divulgou

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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