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Q
uando se fala em tecnologia, ra-

pidez nas produções, lucros exor-

bitantes e dos"destaques que as

grandes companhias conquistam

ao longo dos tempos, não se deve esquecer

de procurar dados sobre um relevante tema:

a maneira pela qual essas indústrias tratam

seus resíduos. Obviamente essa não é uma

questão que apresenta retorno de fácil aces-

so à população. Afinai de contas, você sabe

como o seu remédio foi feito? Ou então:

como foi produzido o seu refrigerante? E

ainda: quais foram os processos para que a

sua gasolina ficasse no ponto para abaste-

cer o seu carro? Se você não soube respon-

der a essas perguntas, certamente não terá

ciência do que acontece com os materiais

que são inutilizados após a composição dos

produtos finais.

Essas informações sobre os procedi-

mentos utilizados para a elaboração de um

determinado material e o destino dado aos

descartes de substâncias que já não têm

mais utilidade deveriam chegar ao consu-

midor final. Por essa falta de informação,

muitas vezes inconscientemente contribu-

ímos de forma indireta com a deterioração

do meio ambiente, fazendo o uso de pro-

dutos que, de alguma forma, contamina-

ram a natureza.

As mais diferentes segmentações de in-

dústrias desprendem quantidades significa-

tivas de poluentes. Nesse quadro, são vári-

os os tipos de resíduos que, resultantes de

processos diversificados, agridem o solo. o

mar e o ar. De acordo com a NBR 10004 da

ABNT, atualizada em 31 de maio de 2004,

os resíduos podem ser classificados em três

classes distintas. São elas:

- Classe I: Resíduos perigosos. São os

que apresentam riscos à saúde pública e ao

meio ambiente, exigindo assim tratamento

e disposição especiais devido suas proprie-
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dadcs relacionadas à inflamabilidadc, corrosívidade, reatividade,

toxicidade e patogcnicidade;

- Ciasse II: Resíduos não-inertes. São aqueles que não apre-

sentam periculosídade, porém não são inertes. Podem possuir pro-

priedades, tais como: combustibilidade, biodegrabilidade ou solu-

bilidade em água. Suas características compõem basicamente o lixo

doméstico;

- Classe III: Resíduos inertes. São os resíduos que, ao serem

submetidos aos testes de solubilizaçào, não têm nenhum de seus

constituintes solubilizados em concentrações maiores às normas de

potabilidade da água.

Em outras palavras,

isso designa que a

água continuará potá-

vel quando estiver em

contato com o resíduo.

Nesse grupo, muitos

resíduos são reciclá-

veis. Eles também não

se degradam e nem se

decompõem quando

dispensados no solo.

Para as institui-

ções e órgãos fiscali-

zadores que tratam

das atividades ligadas

ao gerenciamento de

res íduos , a N B R

10004 é uma ferra-

menta de extrema im-

portância. Com base na classificação estabelecida pela norma, o

gerador do resíduo consegue identificar mais facilmente e apontar

o seu risco, como também identificar as melhores alternativas para

o seu destino final.

Cada tipo de resíduo deve ter um gerenciamento diferenciado,

haja vista que o seu grau de toxicidade poderá trazer graves conse-

qüências que atingem diretamente a biodiversidade. "Os resíduos

que merecem maior atenção são os perigosos. Porém, mesmo os não-

perigosos podem causar poluição do meio ambiente se não forem

tratados e/ou dispostos de forma adequada", explica o engenheiro

da Cetesb, Laércio Vechini.

Contudo, a preocupação com o descarte dos materiais que fo-

ram inutilizados deve ser iniciada muito antes de eles existirem. Ou

seja, ao planejar a produção de seus produtos, as indústrias devem

estruturar meios ecologicamente corretos que tenham seus efeitos

nocivos à natureza minimizados. Na opinião do gerente de projetos

da Qualytool Gestão Empresarial, Luiz Castilhos dos Santos, deve

existir um aumento na preocupação com o meio ambiente, seja pela

legislação em vigor ou pelo simples fato de visualizarmos a força da

necessidade no processo cultural onde vivemos. "A conscientização

das pessoas é insuficiente. É necessário desenvolver novas idéias

que ajudem na busca de um modelo ambientalmente sustentável e

economicamente viável. Dentro de todas as técnicas existentes des-

taca-se a descoberta e análise de todos os aspectos existentes e im-

pactos associados ao ciclo de vida que podem gerar. A partir desta

descoberta é importante determinar objetivos e ações como ferra-

mentas para auxili-

ar na tomada de de-

cisão no destino e

manuseio correto

dos resíduos gera-

dos em todos os

processos, visando

implementar polí-

ticas e práticas am-

bientais que reduzam

os passivos ambien-

tais e os custos que

isso pode acarretar.

Portanto é impor-

tante termos uma

ferramenta gerenci-

al para direcionar

essas ações", escla-

rece.

Segundo ele, a

ISO 14001 é uma norma que pode ser implementada e gerar diretri-

zes para melhor compreender o rumo que deve ser tomado e de que

forma serão tomadas as ações, levando sempre em consideração o

atendimento legal. "Muitos pensam que esse instrumento é um fator

de geração de custos. Isso não é verdade. Os custos necessários dis-

parados pela necessidade de sobrevivência, atendimento legal e a

demonstração de uma imagem ambientalmente correta. Devemos

sempre lembrar que a certificação em gestão ambiental é apenas

uma conseqüência de uma gestão bem feita. Se a certificação for

levada em conta, uma missão sem agregar valor o sistema vai ser

falho e tende ao risco de cair no esquecimento e/ou na desestrutura-

ção funcional".

O que deve ser feito
Os resíduos variam de acordo com o tipo de material que as

indústrias produzem. Sendo assim, cada empresa deve adequar o
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destino do lixo que fabrica seguindo o seu setor. Porém, há proce-

dimentos que devem ser realizados em todas as áreas. "Os resídu-

os industriais sempre deverão sofrer acondicionamento c disposi-

ção adequados, visando a não geração de problemas ambientais",

orienta Vechmi,

Em certas indústrias, o que é resíduo para uma empresa torna-se

matéria-prima para outra. É em situações como essa que os cuida-

dos com a reciclagem apresentam grande valia, pois em vez de con-

tribuir com a poluição, esses materiais encontram um novo cami-

nho. Para fiscalizar esse setor, a Cetesb, em São Paulo, tem em sua

estrutura o programa Produção Mais Limpa, que objetiva a diminui-

ção da geração de resíduos industriais.

Conhecida como P+L, a Produção Mais Limpa é a aplicação

contínua de métodos ambientais preventivos integrados, que são

empregados a processos, produtos e serviços, com a finalidade

de ampliar a eficiência global e reduzir riscos à vida humana e

ao meio ambiente. Dessa forma, a P+L alia as estratégias técni-

cas, econômicas e ambientais para que as companhias otimizem

o uso das matérias-primas, água e energia, com o objetivo de não

gerar, diminuir ou reciclar os resíduos c as emissões. Os resulta-

dos dessa ação são os benefícios ambientais, econômicos e de

saúde ocupacional.

Por meio da Produção Mais Limpa é possível analisar quais

são as práticas adotadas para um determinado processo de produ-

ção e identificar quais são os estágios em que as matérias-primas

estão sendo desperdiçadas. Assim, são apontadas alternativas para

a melhoria dos aproveitamentos, redução ou formas de impedir a

geração do resíduo. Agindo dessa maneira, produzir de modo mais

limpo faz parte de uma ação econômica e lucrativa, contribuindo

para o Desenvolvimento Sustentável, de acordo com a Legislação

Ambiental. Vale ressaltar que as formas erradas de realizar certos

processos têm como resultado prejuízos econômicos e produtivos,

sem contar o desequilíbrio ambiental que coloca em risco a saúde

humana. Aqui também vale o velho ditado popular: é melhor pre-

venir do que remediar.

Entretanto, introduzidas práticas da P+L nas empresas não é

uma simples tarefa. São vários os obstáculos encontrados no mo-

mento de incorporar novas alternativas que visem aperfeiçoamen-

tos em todos os processos de produção. Os primeiros encontram-

se no interior das companhias, onde os próprios colaboradores têm

certa resistência às mudanças, não dando assim espaço para a im-

plementação de novas práticas. Isso acontece devido à falta de in-

formações, ou então dados incorretos sobre o que precisa ser alte-

rado para que haja o crescimento da empresa como um todo. Ou-

tro ponto que deixa a desejar é a falta de políticas nacionais para

incentivar o suporte às atividades de P+L.

Diferenciais: como as indústrias estão procedendo
Como em todo processo de economia, encurtar os custos, gastos

e resíduos nas indústrias podem ser ações que necessitem mais pla-

nejamento e administração do que atitudes totalmente inovadoras.

Um exemplo disso é a Ambev. Com um sistema de gestão ambiental

atuante em projetos que prevêem preceitos como um menor consu-

mo de água, tratamento de efluentes e reciclagem solidária, a com-

panhia conseguiu reduzir a quantidade de resíduos sólidos produzi-

dos e passou a realizar a coleta seletiva dos diferentes subprodutos

de suas fábricas na América Latina. Em 2006, reaproveitou 98,1%

destes subprodutos.

O resultado é a produção de uma quantidade mínima de materi-

ais para aterros industriais, com uma receita adicional de 59.3 mi-

lhões de reais para a companhia. Em 2002, na Gestão de Recursos

Hídricos da unidade de Jaguariúna, houve redução de 20% no índi-

ce de consumo de água - uma economia anual de 686 milhões de

litros, o suficiente para abastecer uma população de cerca de oito

mil pessoas durante um ano.

A implantação do Sistema de Gestão Ambiental em todas as

fábricas da Ambev trouxe melhorias nos índices de reaproveita-

mento de resíduos. A quantidade de água utilizada para produzir

um litro de cerveja foi diminuída em 23,5 %, passando de 5,62

litros, em 2001, para 4,30 litros, em 2006. Algumas unidades atin-
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giram e até superaram o benchmark mundial para produção de

cerveja (de 3,76 litros de água para cada litro de bebida produzi-

do). Tal redução também foi sentida na fabricação de refrigeran-

tes. Os efluentes são supervisionados nas próprias estações de

tratamento das fábricas, o que permite que toda a água utilizada

na cadeia produtiva não incorporada ao produto volte para a na-

tureza com qualidade.

Na multinacional Basf, a economia de recursos é uma constan-

te meta a atingir. Essa proposta pode ser representada com a redu-

ção de 48% no consumo de água nas unidades produtivas no Brasil

nos últimos cinco anos. Em seu sistema de gestão ambiental, a

Basf visa uma contínua otimização dos processos industriais, mi-

nimização da geração de efluentes, emissões e resíduos. Fazendo

o uso do "Programa de Atuação Responsável", gerenciado no Bra-

sil pela Associação Brasileira da Indústria Química e adotado pela

Basf desde 1992, a empresa alemã acompanha todo o ciclo de vida

de seus produtos, desde a criação até o descarte final. Nos demais

países da América do Sul onde a empresa possui unidades produti-

vas, o Programa foi implementado em consonância com as respec-

tivas associações locais.

Para atuar diretamente na prevenção de agentes poluentes redu-

zir os resíduos gerados em seus processos produtivos, a Basf desen-

volveu um programa de gestão ambiental intitulado de Eco-T. Esse

projeto é o responsável pelo desenvolvimento da ferramenta WMT

(Waste Minimization Tool), que consiste em uma planilha eletrôni-

ca, em linguagem excel com a função de analisar os custos decor-

rentes da geração de resíduos, efluentes, emissões e procura solu-

ções para reduzir os desperdícios. O objetivo inicial dessa ferramenta

era para implementação nas unidades da empresa no Nafta, entre-

tanto, ela mostrou-se eficiente na América do Sul e passou a ser

difundida em abrangência global.

Prestes a ter o seu nome alterado para Mercedes, a Daimler

Chrysler do Brasil possui um planejamento voltado às atividades

que, dentre outras premissas, visam à diminuição do uso de recur-

sos naturais e a minirnização da geração de resíduos. O seu pro-

grama mostra que o cuidado com os resíduos não se restringe ape-

nas no momento em que as indústrias estão produzindo seus mate-

riais, mas se estendem aos outros setores da empresa, como o am-

biente de escritório. Os colaboradores (por volta de 13 mil profis-

sionais) e os funcionários terceirizados são conscientizados atra-

vés de treinamentos e diálogos periódicos, realizados dentro do

próprio ambiente de trabalho, a darem atenção à importância da

reciclagem dos resíduos.

O modelo de gestão da Daimler também prevê a utilização de

aterros e industriais sanitários licenciados para a destinação dos

resíduos não-reciclados ou não-reaproveitados. A empresa pos-

sui duas Centrais de Resíduos, sendo uma área de 1400 m2 para

triagem, onde são feitos a separação/seleção e armazenamento

temporário dos materiais recicláveis e outra, com aproximada-

mente 900 m2, para armazenamento dos resíduos classificados

como perigosos.

Já a Arcelor Mittal, indústria do setor metalúrgico, tem como

projeto o descarte zero de efluentes, que visa à eliminação total

do lançamento de resíduos, sejam eles industriais e/ou sanitári-

os, nos cursos d'água. Como subproduto desta medida, obteve-se

um incremento do índice de recírculação da água acima de 99%,

sendo, as atuais perdas acontecem apenas por evaporação. Com

o aproveitamento da água, os custos de tratamento foram reduzi-

dos de maneira a viabilizar o projeto, tanto técnica quanto finan-

ceiramente.

Diferentemente das corporações citadas, a Mantecorp, indústria

química e farmacêutica, dispõe de outras iniciativas que buscam a

diminuição de seus resíduos. Para isso, possui técnicas tais como

incineração e coprocessamento de partes sólidas classificadas como

perigosas. Os efluentes líquidos gerados na fábrica são submetidos

ã Estação de Tratamento da Água Industrial, que assegura o reapro-

veítamento de 1/3 do material processado. A gestão integrada de

recursos hídricos, um dos principais projetos do sistema de gestão

ambiental, realizada pela Mantecorp visa minimizar o volume de

água potável utilizada nos seus processos industriais e a conseqüen-

te redução dos seus efluentes líquidos lançados nos corpos d'água

receptores.

Os setores públicos também desenvolvem alternativas sustentá-

veis para o processamento de resíduos. Esse é o caso da unidade de

Franca da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Pau-

lo (Sabesp), que criou um trabalho de saneamento sustentável que

envolve o tratamento de resíduos sólidos, sobretudo o lodo. A maior

parte das estações de tratamento de água lança seus Iodos nos cor-

pos hídricos o que acarreta problemas para o meio ambiente.

Tendo em vista o saneamento sustentável, a estação de trata-

mento de água de Franca passou a lançar, desde março de 2002, o

lodo produzido em rede coletora de esgoto em uma estação de trata-

mento. Dentre os principais resultados desse trabalho estão à eleva-

ção da qualidade de água do córrego, já que o lodo não se acumula

mais no fundo do canal e a incorporação do biossólido (condiciona-

dor de solo).

Independentemente de sua área de atuação, as indústrias, de for-

ma geral, deveriam direcionar mais atenção à forma como proces-

sam seus produtos e o que é feito com seus resíduos. Não é só o

meio ambiente que irá agradecer: como foi visto nas citações acima,

a economia financeira e de recursos está diretamente ligada a essa

preocupação.«
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