
Investir em gestão ambiental
traz economia de recursos
e de matéria-prima e
benefícios para a imagem

A indústria sempre foi vista como o grande
vilão da devastação ambiental. Mas é preciso
reconhecer que, nos últimos anos, muitos em-
presários têm se empenhado em reverter a má
fama. Há 13 anos, por exemplo, ainda nem exis-
tia a certificação ISO 14001, Em 1998, apenas
100 empresas brasileiras haviam conquistado o
selo que define os requisitos para operação de
um sistema de gestão ambiental. Hoje são mais
de 2,5 mil empresas certificadas,

"O que aconteceu é que os empresários
perceberam que investir em gestão ambien-
tai era necessário não apenas para cumprir a
legislação, mas também para economizar re-
cursos como água e energia", afirma o biólo-
go Emerilson Gil Emerim, diretor da Ambiens
Consultoria, empresa especializada no desen-
volvimento de projetos ambientais. Ou seja,
o chamado desenvolvimento sustentável aca-
bou se transformando em um bom negócio.

Assim, com a ajuda da tecnologia, o que

era lixo industrial está se transformando em
matéria-prima. Em Santa Catarina, cerâmicas e
têxteis investem para dar novos destinos aos re-
jeitos. Um exemplo é o lodo proveniente do tra-
tamento de efluentes líquidos. O resíduo, que
ainda é um dos maiores problemas ambientais
da indústria têxtil, é usado por muitas empresas
como adubo ou até mesmo gerador de energia,
destinos bem mais nobres do que formar mon-
tanhas inúteis nos aterros sanitários.

A Malwee Malhas, de Jaraguá do Sul (SC),
está desenvolvendo um projeto de secagem
do lodo industriai com um sistema baseado
no uso de energia solar. De acordo com Cas-
siano Minatti, analista ambiental da empresa, a
tendência é alcançar uma redução de volume
na ordem de 75% e urna redução de peso de
60%. "Isto traz grandes vantagens, pois otimi-
za o espaço disponível em nosso aterro indus-
trial. Futuramente, desejamos converter este
material em energia, diminuindo este passivo
ambiental em grande escala."

A Malwee tem um aterro sanitário próprio
com capacidade para cerca de 62 mil metros
cúbicos de resíduos. Á área é revestida com
uma manta de polietileeno de alta densidade
para evitar que a água do lodo penetre no solo
e contamine os mananciais da região. A água
é drenada para a estação de efluentes onde
é tratada novamente. O aterro está localizado
dentro do Parque Malwee, área de preserva-
ção criada pela empresa em 1978. Na última
década, com um novo sistema de tratamento,

o Tecnobio, a empresa conseguiu reduzir de
15 para 5 toneladas diárias de resíduos.

A água contaminada nos processos de j
tingimento e lavação de tecidos e estampas é
devolvida ao rio praticamente com o mesmo
grau de pureza com que foi captada. Com um
sistema de filtração, 45% da água é reutilizada
no processo de produção. "As reduções de
consumo de água, energia e insumos não só
diminuem a extração de recursos naturais do
planeta como ajudam a reduzir sensivelmente
os nossos custos", afirma Cassiano Minatti.

Na Karsten, uma das mais tradicionais
indústrias têxteis do Vale do Itajaí (SC), não
é diferente. A empresa acredita que sem um



programa de reutilização de água estaria con-
sumindo 20 metro8 cúbicos a mais por hora.
"Queremos reduzir ainda mais esse volume
através de melhorias de processos e reapro-
veitamento de água", afirma AMn Rauh Neto,
diretor industriai da Karsten.

A empresa foi a primeira entre as têxteis
catarinenses a instalar urna estação de tra-
tamento com sistema biológico, em 1988.
"Devolvemos a água ao rio mais limpa do
que captamos, mas isso é uma coisa básica, é
inadmissível fazer diferente", diz Rauh Neto. A
Karsten também faz secagem do lodo indus-
trial, reduzindo de 270 para 60 toneladas por
mês o volume de rejeitos levados ao aterro in-

dustrial. Para o diretor industrial, o treinamen-
to constante dos colaboradores é fundamen-
tal para que os recursos de gestão ambiental
sejam bem utilizados.

Retorno à produção

No Sul de Santa Catarina, a indústria ce-
râmica também investe no reaproveitamento
de recursos, A Elíane Revestimentos Cerâmi-
cos espera, ainda em 2008, utilizar 100% dos
efluentes tratados no complexo industrial de
Cocai do Sul (SC), onde ficam a matriz admi-
nistrativa da empresa e quatro unidades in-
dustriais. É praticamente uma obrigação para

um segmento que necessita de grande quanti-
dade de água no seu processo produtivo.

Atualmente, 70% da água captada retorna
para o processo produtivo. O restante é des-
cartado para o Rio Tigre. A gestão dos recursos
hídricos, uma das áreas em que a gestão am-
biental da Eliane mais evoluiu, é resultado de
grandes investimentos: US$ 5 milhões foram
aplicados em equipamentos para tratamento
de efluentes líquidos nos últimos dez anos.

Na unidade Eliane Porcellanato, em Crici-
úma (SC), a empresa já recicla 98% da água
utilizada no processo de polimento das peças.
Para chegar a esse nível, a Eliane investiu US$
l milhão em equipamentos para a área am-
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biental na época da implantação da fábrica, em
199ó, A iniciativa lhe rendeu, no ano seguinte,
o prêmio Ecoempreendedor, concedido pela
Editora Empreendedor em parceria com a En-
vironmental Resources Management.

Tanto rigor se justifica: o porcelanaco con-
some 400 metros cúbicos de água por hora,
enquanto o processo tradicional utiliza 15
metros cúbicos por hora. É água suficiente
para abastecer cerca de 1,6 mil pessoas por
dia. De acordo com o engenheiro Wladirnir
Nunes, profissional do Departamento de En-
genharia Ambiental da Eliane, reaproveitar
todos os efluentes gerados pelas unidades de
produção é uma das metas da empresa, "Tam-
bém queremos diminuir o consumo de água
e a quantidade de resíduo gerado por metro
quadrado de revestimento produzido."

A Eliane também faz reaproveitamento
de resíduos sólidos. Todo o lodo retirado da
estação de tratamento do parque industrial
de Cocal do Sul, cerca de 840 toneladas por
mês, é usado como matéria-prima; 500 tone-
ladas são reaproveitadas na massa dos revesti-
mentos e o restante é enviado para olarias da
região, onde é aplicado na produção de cerâ-
mica vermelha. A área de gestão ambiental da
empresa trabalha para aumentar o consumo
de matérias-primas recicladas na massa.

No programa de coleta seletiva de lixo, im-

plantado há 12 anos, a Eliane registra o reco-
lhimento de 3,8 milhões de toneladas de pa-
pel, 927 mil toneladas de plástico e 2 milhões
de toneladas de metal. Outra meta da Eliane
é implantar até 2010 a ISO 14001 em todas as
unidades industriais.

Expectativa frustrada

Apesar dos avanços, ainda há muito por
fazer no gerenciamento de recursos sólidos.
No início da década de 90, o empresário Du-
mas Pedroso Machado percebeu nas sobras
e aparas de EVA (etileno-acetato de vinila),
utilizado embolados e palmilhas de sapato,
a oportunidade para criar um novo produ-
to. Machado começou a fazer experimentos
juntando restos de borracha com areia e ci-
mento. Depois de 22 meses de pesquisas e
investimento de US$ 80 mil, criou um isolante
acústico para a construção civil.

A história começou quando ele foi visitar
um amigo numa fábrica de calçados em Novo
Hamburgo (RS) e se deparou com uma mon-
tanha de rejeitos de borracha. "Eu pergun-
tei; o que vocês vão fazer com isso? Ele me
respondeu; jogar no mato." O que parecia
ser a solução para uma parte dos rejeitos da
indústria de calçados acabou ern frustração,
A empresa - Maison Indústria e Comércio
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de Artefatos de Cimento - existe até hoje,
mas a expectativa de aumento da produção
não se concretizou por dois motivos: transfe-
rência de muitas indústrias calçadistas para o
Nordeste e falta de interesse em repassar as
aparas e sobras de borracha.

"Eles preferem continuar jogando no
mato, é mais fácil", acusa Machado, De acordo

com o empresário, a Maison não tem como
pagar pelo rejeito, uma condição que inviabi-
lizaria a produção e comercialização do pro-
duto. "O problema é que a construção civil
também não quer pagar mais", justifica. Por
outro lado, a maioria das indústrias calçadistas
só aceita comercializar o rejeito. "O que eles
não percebem é que estou ajudando a resol-
ver um problema deles."

Machado chegou a ter 60 fornecedores
de rejeitos de EVA - hoje são apenas oito. Se-
gundo o empresário, 10 mil obras no Brasil já
utilizaram o isolante acústico da Maison. "Eu
achei que deveria fazer alguma coisa por uma
montanha de retalhos de borracha," Ele con-
ta que na época havia uma expectativa muito
boa de crescimento, A Maison foi a vencedora
do prêmio Ecoempreendedor na categoria
Pequena Empresa. 'A mídia deu destaque ao
meu produto e eu me iludi. Achei que ele te-
ria longa vida", afirma o empresário. Persisten-
te, ele não pensa em desistir. "Enquanto tiver
matéria-prima eu vou continuar."

De acordo com o biólogo Emerilson, é
raro encontrar grandes empresas sem um sis-
tema de gestão ambiental definido, mas não
impossível. O problema é que a maioria ainda
não cobra e nem estimula a mesma postura
de seus parceiros comerciais. O caso é bem
comum na agroindústria, "Os padrões am-

bientais de nossos frigoríficos são quase inter-
nacionais, mas os pequenos produtores, que
fornecem os suínos e os frangos, detêm gran-
de responsabilidade pela poluição nas regiões
onde atuam", afirma.

Segundo o biólogo, outro setor que pre-
cisa melhorar a gestão ambiental para reduzir
o impacto de suas atividades é a construção
civil. Para ele, o problema é a falta de organiza-
ção do segmento. Emerilson sugere a criação
de centrais de triagem dos resíduos gerados
nas obras. O material poderia ser usado em
parceria com o poder público para ajudar na
construção de casas populares. O retorno não
poderia ser mais positivo: além de reduzir o
custo do descarte do material, muitas vezes
jogado em aterros clandestinos, o empresá-
rio poderia ser visto mais como um parceiro
da comunidade e menos como um algoz do
meio ambiente.
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