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Contextualização
Diagnóstico e Planos de Gestão Socioambiental

PGS 2ª Edição

https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/diagnostico-socioambiental-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/plano-gestao-socioambiental-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/diagnostico-socioambiental-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/plano-gestao-socioambiental-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Revisao-Plano-de-Gestao-Socioambiental-2a-edicao-2022-1.pdf


Contextualização
Relatórios de Monitoramento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
A3P PCJ - EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
A3P PCJ - EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
A3P PCJ - EXERCÍCIO 2021

https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/relatorio-monitora-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Monitoramento-A3P-PCJ-2020.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/relatorio-monitora-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Monitoramento-A3P-PCJ-2020.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-Monitoramento-A3P-PCJ-2021.pdf


EIXOS

TEMÁTICOS

Contextualização

Fonte: A3P - Ministério do Meio Ambiente (2022)



Impactos da COVID-19

Tendo em vista o cenário de pandemia provocado pela disseminação do vírus
SARS-CoV-2, causador da COVID-19, o ano de 2021 foi marcado por uma série
de desafios a todos os colaboradores da Agência. Por outro lado, a experiência
permitiu que a instituição se reinventasse, visando a continuidade das atividades.

Diante do exposto a proposta é apresentar uma 2ª edição do PGS para que
possamos continuar os com as atividades programadas 1ª Edição, porém,
integrando esse novo normal aos objetivos da A3P incluído o digital e o home
office.

Desafios na implantação das atividades A3P PCJ:

1. Adaptar as atividades da A3P ao formato hibrido (remoto e presencial);

2. Manter engajamento dos colaboradores na adoção de práticas de

sustentabilidade e qualidade de vida não só na empresa como em casa;

3. Monitorar o impacto das ações realizadas pela A3P.



EIXO 1 - USO RACIONAL DOS 

RECURSOS NATURAIS E BENS 

PÚBLICOS



Ações previstas no Plano de Gestão 

Socioambiental (PGS - 2ª edição)

• Energia elétrica
– Ação I: Redução do consumo de energia elétrica

– Ação II: Adquirir equipamentos com alta eficiência energética

• Água mineral
– Ação I: Estimular o consumo de água mineral e o uso racional da 

água

• Transporte
– Ação I: Incentivar a continuidade da realização de reuniões 

via videoconferência

– Ação II: Estimular alternativas para compensação de CO²

– Ação III: Priorizar o uso de etanol nos veículos da instituição

– Ação IV: Otimizar o uso dos veículos



Quadro resumo das ações previstas no Plano de 

Gestão Socioambiental (PGS) - 2ª edição



Energia Elétrica

Ação I: Redução do consumo de energia elétrica

Meta: Reduzir o consumo de energia elétrica da instituição gradativamente em

até cinco anos. Esta meta, mesmo em período de pandemia do covid-19 deverá

ser mantida visando os registros para constituição de uma série histórica.

Espera-se que através das campanhas de sensibilização, ao final do quinto ano

a instituição consiga reduzir o consumo de energia elétrica em até 20%.

Implantação:

1. Intensificar o acompanhamento deste indicador;

2. Continuar os registros referentes ao consumo de energia elétrica;

3. Incentivar a racionalização do consumo de energia nos ambientes em home 

office e nas salas da instituição;

4. Realizar sensibilização e conscientização sobre a temática.



Materiais de sensibilização
Cartilha com orientações sobre o uso consciente dos recursos naturais

https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/A3P2/EXfXNB50zPdGrt72l8PmMDsBagLe7tL8HTfy6lJtvwofBg?e=vyMQbn


Energia Elétrica

Ação II: Adquirir equipamentos com alta eficiência energética

Meta: Garantir que nas próximas aquisições, 100% dos equipamentos

possuam selo de alta eficiência energética.

Implantação:

1. Aquisição de produtos considerando critérios socioambientais, conforme

a necessidade da instituição – fim da vida útil ou novas demandas.



Produtos adquiridos com critérios

socioambientais em 2021



Resultados

Resultados da Pesquisa de Avaliação Anual A3P PCJ sobre energia

elétrica.



Resultados

Consumo mensal de energia elétrica (KwH) nos anos de 2018 a 2021



Resultados

Consumo mensal de energia elétrica per capita (KwH) nos anos de 2018 

a 2021



O aumento possivelmente foi decorrente de:

- Pandemia em 2020 (trabalho remoto);

- Retorno das atividades presenciais em novembro de 2021

(forma híbrida).

Houve aumento no consumo de energia elétrica em dezembro

de 2021, comparado a de 2020

Conclusão 
ações relacionadas a Energia Elétrica



Água Mineral

Ação I: Estimular o consumo de água mineral

Meta: Inicialmente a meta era em cinco anos aumentar gradativamente, 

conforme descrito na 1ª Edição do PGS, o consumo de água, por meio de 

campanhas de incentivo.

Implantação:

1. Campanhas de sensibilização, on-line ou presencial;

2. Verificação da quantidade de galões de água comprados ao longo dos 

meses;

3. Inclusão da verificação na pesquisa anual de avaliação A3P realizada 

anualmente.



Materiais de sensibilização

Ação de sensibilização sobre o uso racional da água



NEWSLETTER • OLHO D’ÁGUA • JULHO 2021 • # 71 

Agência das Bacias PCJ



Resultados

Comparativo entre o total de água mineral consumida e a média de água

mineral consumida por dia, per capita (L) nos anos de 2018 a 2021



Resultados

Comparativo entre a média mensal de água mineral comprada nos anos de

2018 a 2021 (L), per capita



Conclusão 
Ações relacionadas a Água Mineral

Houve uma redução no consumo mensal de água mineral.

A redução possivelmente foi decorrente de:
• Pandemia em 2020 (trabalho remoto).



Transporte

Ação I: Incentivar a continuação da realização de reuniões
via videoconferência

Meta: Minimizar o deslocamento dos colaboradores em função de reuniões,
priorizando assim a realização das mesmas por vídeo conferência.

Implantação:

1. O Comitê Operacional será responsável por sensibilizar os
colaboradores, e realizar o acompanhamento das viagens realizadas
para fins de monitoramento referente as emissões de CO2 e dados
comparativos com os anos anteriores, visando cada vez mais a melhoria
da meta e da ação.



Materiais de sensibilização

Cartilha com Informativos videoconferências na Agência das Bacias PCJ

https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/A3P2/EZ6xsYGZRLdKgsURfh0wHM0BEWgAe4IaPA8lhy5rBAz-9A?e=8yVNBT


Transporte

Ação II: Compensação de CO2

Meta: Elaboração e implementação do Plano de Ação para compensação do 

CO2 gerado na instituição em até 5 anos.

Implantação:

1. Para atingir o objetivo da ação, estuda-se alternativas visando a 

compensação de CO2 para posterior implementação após a validação da 

Comissão de Acompanhamento e das Diretorias da instituição.



Materiais de sensibilização

NEWSLETTER • OLHO D’ÁGUA • ABRIL 2021 • # 

68 Agência das Bacias PCJ



Resultados

Nota Técnica nº 05/2020 - Alternativas de

compensação do CO2 emitido como transporte

utilizado para fins das atividades da Agência das
Bacias PCJ.

https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/A3P2/EY7nDBtZFrtNqyozHa0vXiYBfafdr_c6oHF50_RtPh5VGg?e=Y5ibzy


Transporte

Ação III: Priorizar o uso de etanol nos veículos da instituição

Meta: Ampliar em 10% o abastecimento com etanol nos veículos da Agência 

das Bacias PCJ, e após o período de teste avaliar o desempenho do 

combustível ao longo do tempo.

Implantação:

1. Os veículos devidamente identificados, deverão ser observados as 

questões relacionadas ao rendimento visando a avaliação por período de 

um ano, a partir da retomada do trabalho presencial para o uso 

permanente do combustível.



Resultados

Nota Técnica nº 04/2020 - Avaliação ambiental e 

econômica de combustíveis para abastecimento da 

frota de veículos da Agência das Bacias PCJ”.

https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/A3P2/Eei4Ocm2CVRAhN_XfUEE2BABvqjlVRQYI-AQ0E0BlXcjfA?e=gG6ReJ


Transporte

Ação IV: Otimizar o uso dos veículos

Meta: Informar e sensibilizar 100% dos colaboradores, visando otimizar as 

viagens, evitando que número mínimo de colaboradores se desloquem para 

o mesmo lugar em veículos separados.

Implantação:

1. Informar e sensibilizar 100% dos colaboradores, visando otimizar as 

viagens, evitando que número mínimo de colaboradores se desloquem 

para o mesmo lugar em veículos separados.



Resultados

Quantidade de quilômetros rodados em carros próprios*, alugados e com

motorista, nos anos de 2018 a 2021 (Km)

*Carros Próprios: 1, 2 e 5.



Resultados

Quantidade de quilômetros aéreos percorridos pelos colaboradores da

Agência das Bacias PCJ, nos anos de 2018 a 2021 (Km)



Resultados

Quantidade de quilômetros aéreos percorridos pelos membros dos

Comitês PCJ, nos anos de 2018 a 2021 (Km)



Houve otimização de 77% do uso de veículos pela 

instituição.

Houve queda de aproximadamente 53% de viagens 

aéreas pelos membros dos Comitês PCJ .

Conclusão



Status das ações

SUBEIXO AÇÃO META INDICADORES

FREQUÊNCIA

DE

MONITORAMENTO STATUS

Energia 

elétrica

I: Redução 

do consumo de 

energia elétrica

Redução de 20% 

do consumo de 

energia elétrica 

em 5 anos

Consumo 

energia (KwH)

Trimestralmente Em 

andamento

II: Adquirir

equipamentos 

com alta 

eficiência energética

100% dos 

próximos

equipamentos 

com selo de 

alta eficiência 

energética

Número de 

equipamentos

eficientes 

adquiridos

Anualmente
Em 

andamento

Água

mineral

I: Estimular o consumo

de água mineral

Aumento do 

consumo de água 

mineral em 30%, 

em até 5 anos

Quantidades

de litros

consumidos

Trimestralmente Em 

andamento



Status das ações

SUBEIXO AÇÃO META INDICADORES

FREQUÊNCIA

DE

MONITORAMENTO

STATUS

Transporte

I: Estudar

alternativas para

compensação 

de CO2

Definir o método 

a ser utilizado em 

até 5 anos

Indicador a ser 

definido

Começar

monitoramento

após 

implementação da 

ação

Em 

andamento

II: Priorizar o uso 

de etanol nos 

veículos da 

instituição

Ampliar em 10% 

o abastecimento 

com etanol em 1 

ano

Combustível

abastecido

Começar

monitoramento

após início 

do abastecimento 

por etanol (retorno 

presencial)

Em 

andamento

III: Otimizar o 

uso dos veículos

Sensibilização 

de 100% 

dos colaboradores

Sensibilização -
Em 

andamento





OBRIGADO

Data base março de 2022

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA

https://agencia.baciaspcj.org.br/home/sustentabilidade/

