
Antes mesmo da sustentabilidade entrar

para a ordem do dia, a Dow já orientava sua

atuação estratégica de forma a economizar

energia, reduzir as emissões de poluentes,

possibilitar a reciclagem de materiais e mini-

mizar a produção de resíduos. Esse cuidado

ambiental é acompanhado também pela

preocupação social, que inclui o respeito

aos funcionários, a atuação em conjunto

com as comunidades e o estabelecimento

de uma forte conexão com todos os seus

públicos de relacionamento.

As crenças da Dow estão sistematizadas

em suas Metas de Sustentabilidade para

2015, que pregam o desenvolvimento de

produtos projetados para solucionar os de-

safios mundiais. Como parte desse esforço,

a Dow e a Crystalsev, segunda maior pro-

dutora de etanol do Brasil, assinaram no ano

passado um memorando de entendimento

para a formação de umap/ntventure que vai

criar no Brasil o primeiro pólo aícoolquími-

co integrado do mundo com escala global.

Os estudos de viabilidade estão sendo con-

duzidos com o objetivo de iniciar a constru-

ção ainda neste ano. A produção comercial

deve começar em 2011. Quando em opera-

ção, o complexo deverá gerar cerca de 3.200

empregos diretos e um grande número de

postos de trabalho indiretos.

A nova planta terá capacidade de

produzir 350 mil toneladas de políetileno

DOWLEX™ por ano, a partir do etanol de

cana-de-açúcar. Com essa iniciativa, a Dow

e a Crystalsev estimam que retirarão do

meio ambiente cerca de 700 mil toneladas

de dióxido de carbono (C02) por ano, con-

vertendo-as em plástico que serão trans-
'

formados em embalagens sustentáveis e

outros produtos ecologicamente corretos.O

dióxido de carbonoécapturado da atmosfe-

ra pela fotossíntese da cana. Com o proces-

samento do etanol, ele é incorporado ao po-

límero que dará origem ao DOWLEX™ (veja

mical Company ("Dow") ou de uma empresa afiliada.



gráfico). Para cada quilo de polietile-

no produzido, estima-se que serão

capturados 2 quilos de C02.

A redução do dióxido de carbono

é importante porque ele é um dos

principais responsáveis pelo efeito

estufa, que tem corno conseqüência a reten-

ção de calor na Terra. A quantidade de CO,

capturada do meio ambiente pelo projeto da

Dow e da Crystalsev eqüivale ao gás carbô-

nico emitido por 1,4 milhão de brasileiros, de

acordo com dados do Carbon Dioxide Infor-

mation Analysís Center, entidade do governo

americano. As 700 mil toneladas/ano tam-

bém eqüivalem a cerca de 5% da emissão to-

tal de gás carbônico da cidade de São Paulo.

- A preocupa-

ção com o meio ambiente não está restrita

ao controle de emissões.Todas as etapas de

trabalho do novo pólo alcoolquírnico foram

pensadas de forma sustentável. A integração

completa do ciclo produtivo - da plantação

da cana-de-açúcar ao DOWLEX™ - faz com

que o pólo seja auto-suficiente do ponto de

vista energético e gere excedente capaz de

atender a uma cidade de 500 mil habitantes.

O uso de fontes renováveis de produção

de energia é uma crescente preocupação

das nações. O emprego da bioeletricídade

traz uma série de vantagens ao país: além de

renovável, limpa e barata, essa energia é mais

abundante exatamente nas épocas do ano

em que a seca prejudica a geração hidrelé-

trica. Segundo a União da Indústria

de Cana-de-açúcar (Única), a cons-

trução das unidades de produção

também demanda menos tempo e

investimento, em comparação com

as demais opções. A Única estima

que a bioeletricídade seria capaz de aten-

der boa parte da demanda por energia nova

projetada para os próximos cinco anos.

Com o polietileno produzido a partir da

cana, o mercado continuará a contar com o

alto desempenho do DOWLEX™. E as em-

balagens serão mais sustentáveis do que

nunca graças às inovações econômicas, so-

ciais e ambientais trazidas pelo novo pólo al-

coolquímico.Trata-se de um exemplo claro

de como a tecnologia e a inovação - aliadas

à preocupação com o elemento humano

- podem fazer toda a diferença para cada

um de nós, e para o planeta.
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