
O grande desafio de qualquer ci-
dade não é apenas tratar todo o
esgoto gerado, mas também ti-
rar do meio ambiente a grande
quantidade de resíduos prove-
niente dessa fonte — geralmente
destinados a aterros sanitários.
O Brasil, por exemplo, gera mais
de 1 milhão de tonelada por dia,
mas o volume tratado ainda é
muito reduzido, segundo a em-
presa alemã Huber Technology.

Para que esse tipo de lixo dei-
xe de ser destinado à natureza,
o diretor executivo da empresa,
Marco Aurélio Pereira da Silva,
conta que a multinacional está
oferecendo ao mercado uma no-
va tecnologia capaz de evaporar
— no chamado processo de desi-
dratação — a água até que os re-
síduos cheguem a 90% de sóli-
do seco. Hoje a capacidade das
companhias é de atingir apenas
20% de sólidos. “Esses resíduos
em alta concentração têm carac-
terísticas de carvão que podem
ser usados como fonte de com-
bustão para geração de calor e
energia”, explica.

Mas para atingir esse grau é
preciso alguns estágios, diz Sil-
va. No primeiro, a concentra-
ção é de apenas 20% de sólido,
que tem ainda um aspecto pasto-
so. Em seguida, no processo de
secagem o lodo passa de 20% pa-
ra 90%, chegando assim à fase
de combustão.

A ideia, de acordo com Silva,
é que os benefícios, além de se-
rem destinados à natureza se-
jam revertidos para a própria
empresa. Os resíduos nesse está-
gio podem ser usado como for-
ma de energia, que serve para
dar continuidade ao processo
de secagem do lodo, baratean-
do assim seus custos operacio-
nais. “A geração diária de 1.1
milhão de toneladas desse resí-
duo representa um potencial de
1,6 megawatts de energia. Em
um ano, essa capacidade diária
pode gerar energia suficiente pa-
ra alimentar uma cidade 280
mil habitantes durante um ano
inteiro”, diz.

Novidade
Mas os benefícios não acabam
por aí. Cerca de 2,5% do resí-
duo se transforma em cinzas, ri-
cas em fósforo e nutrientes, se-
gundo Marco Aurélio Pereira da
Silva. “Isso significa que pode
ser usada como fertilizantes na
agricultura, resultando em be-
nefícios ambientais para vários
setores”, completa.

Enquanto no Brasil essa tec-
nologia é novidade, na Europa
já existem algumas cidades que
têm esse sistema instalado. Au-
rélio conta que a partir dessa de-
cisão, as estações deixaram de
consumir energia elétrica das
concessionárias para autoprodu-
zir por meio dos resíduos trata-
dos. “Como o custo da energia
elétrica é o segundo insumo
mais caro no Brasil, há uma
grande vantagem em fazer uso
do lodo para esse fim”, destaca.

Para mostrar a eficiência tec-
nológica oferecida pela empre-
sa, Silva conta que o processo
de secagem é realizado com fil-
tros que inibem a propagação
de gases tóxicos. “Esse trata-
mento é feito de acordo com a

legislação alemã de emissão de
gases eliminados pela chaminé.
Outro cuidado que tomamos é
quanto à formação de poeira no
processo de secagem. Por ser al-
tamente explosiva tem de ser
evitada”, diz.

A redução dos custos com a ma-
nutenção de aterros é também ou-
tro benefício apontado por Silva.
“Com o tempo, os aterros vão fi-
cando cheios e as empresas preci-
sam buscar outros que muitas ve-
zes estão longe das cidades, o que
acarreta em custos de transpor-
tes. Além disso, os aterros são par-
ticulares e isso faz com que exista
um custo operacional”, destaca,
observando ainda que uma cidade
de 1,5 milhão de habitantes arca
com um custo operacional da or-
dem de R$ 120 a R$ 140 por tonela-
da de lodo transportado. “O pro-
cesso de tratamento oferecido pe-
la Huber pode ser um pouco mais
custoso no início, em torno de R$
10 milhões a R$ 15 milhões, mas
ao longo de cinco anos será possí-
vel ter retorno dos investimentos,
tendo uma redução de 20% do
custo operacional”, argumenta.

Marco Aurélio Silva conta, por
exemplo, que a tecnologia ofere-
cida pela empresa pode colabo-
rar com a meta do governo do es-
tado de São Paulo de universali-
zar até 2020 a rede de esgotos.
“Mais esgoto significa mais pro-

cessos de tratamento”, afirma.
Segundo o secretário de Re-

cursos Hídricos do estado de São-
Paulo, Edson Giriboni, estão
sendo feitos investimentos
anuais da ordem de R$ 2 bilhões
nessa área. ■
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Resíduos de esgotos também
podemproduzir energia
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Cerca de 2,5% do
resíduo se transforma
em cinzas, ricas em
fósforo e nutrientes,
que podem ser usadas
como fertilizantes

Volume de 1 milhão de toneladas/dia de material tratado representa potencial de 1,6 megawatt
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Evaporação da água dos esgotos permite que se chegue a ummaterial com90%de solidez e comas características do carvão
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O grupo Marfrig tornou-se o pri-
meiro no setor de proteína ani-
mal no mundo a iniciar um pro-
cesso de mapeamento das emis-
sões de gases de efeito estufa
(GEE) em sua cadeia de supri-
mentos, anunciou com exclusi-
vidade ao BRASIL ECONÔMICO seu
diretor de sustentabilidade, Clé-
ver Pirola Ávila.

Um grupo de fornecedores
foi convidado para responder
ao questionário do CDP Sup-
ply Chain, programa do Car-
bon Disclosure Project, maior
plataforma de reporte de da-
dos climáticos. Com esta inicia-
tiva, o Marfrig pretende con-
verter cada vez mais suas ativi-
dades industriais, comerciais e
de serviços em uma economia
de baixo carbono, previsto no
Plano Estratégico de Mudan-
ças Climáticas e Recursos Natu-
rais da empresa.

“Esta é a primeira vez que a
Marfrig ouvirá seus fornecedo-
res usando a metodologia do
CDP Supply Chain”, diz Ávila.

Segundo ele, a ação terá pa-
pel fundamental na estratégia
do grupo, uma vez que aproxi-
madamente 95% das emissões
de gases de efeito estufa ao lon-
go de sua cadeia produtiva são
provenientes da rede de forne-
cimento e apenas 5% são das
suas atividades diretas. “A in-
tenção é chamar esses fornece-
dores à discussão e pensar-
mos, em conjunto, como de-
senvolver processos e produ-
tos com pegada menor de car-
bono”, explica, argumentan-
do que além disso, os dados se-
rão úteis para aperfeiçoar a
composição do inventário de
carbono da companhia, com
uma medição mais próxima
possível da realidade.

A Marfrig já finalizou seu se-
gundo inventário de carbono,
com previsão para ser publica-
do nos próximos meses.

O primeiro, divulgado em

2011, mapeou as 152 unidades fa-
bris do grupo em 22 países. O
documento revelou que a ativi-
dade no Brasil, por abrigar o
maior parque fabril do grupo,
foi responsável pela emissão de
41% do total de gases , enquanto
os demais países com operações
da Marfrig tiveram menor con-

tribuição, como EUA (16%), Uru-
guai (10%), Reino Unido (9%),
Argentina (5%).

“Com o CDP Supply Chain, os
parceiros irão nos informar o
quanto emitiram de GEE para o
fornecimento específico à Mar-
frig ou irão desenvolver ações pa-
ra chegar a estes dados”, destaca.

Até final de julho deste ano,
53 fornecedores representati-
vos da cadeia de fornecimento
da empresa no Brasil, entre os
quais produtores rurais, forne-
cedores de energia, de embala-
gem, de grãos e operadores lo-
gísticos, devem informar eta-
pas completas ou parciais de
sua operação. ■ C.R.C.

A busca por um mundo mais sus-
tentável tornou mais constante a
preocupação das empresas de
construção com a certificação
de suas obras. Segundo o arqui-
teto da consultoria Otec, David
Douek, esse é um dos meios que
as construtoras e incorporado-
ras encontram para demonstrar

à sociedade que também estão
engajadas nessa luta.

Para tornar mais fácil acesso
à certificação, Douek conta que
a empresa oferece consultoria
de sustentabilidade e eficiência
energética voltada para projeto,
obra, operação e manutenção
ambientalmente responsável de
edificações. As busca das empre-
sas, segundo o arquiteto, é por
certificações Leed (Leadership
in Energy and Environmental
Design), criada pelo U.S. Green

Building Council; pela Alta Qua-
lidade Ambiental (Aqua), desen-
volvida pela Fundação Vanzoli-
ni da Universidade de São Pau-
lo; e Programa de Conservação
de Energia Elétrica (Procel).

“A conquista dessas certifi-
cões significa uma vitória, um
diferencial para as construtoras
no momento de apresentar seu
produto ao mercado, principal-
mente ao cliente, que hoje leva
muito a sério esse assunto”, fi-
naliza. ■ C.R.C.
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“Portas abertas” em
um mundo sem paredes
Há uma conexão evidente, mas pouco discutida, entre o
conceito de desenvolvimento sustentável e as novas tec-
nologias de informação e comunicação. No entanto, não é
fácil encontrar bons trabalhos acadêmicos ou pesquisas
no ambiente de gestão suficientemente abrangentes para
fazer a ponte necessária entre o conhecimento sobre o es-
tado do mundo contemporâneo, com seus desafios sociais
e ambientais, e as amplas e inéditas possibilidades das re-
des sociais digitais ou dos potencialmente infinitos siste-
mas de estocagem e gerenciamento de informações.

Além do filósofo Vilém Flusser, que começou no Bra-
sil seus estudos sobre a sociedade mediada por computa-
dores, os pesquisadores da questão comunicacional cos-
tumam respaldar suas reflexões em fontes que denun-
ciam certo recorte ideológico que, a rigor, representa
um aviso prévio do limite da própria reflexão. O am-
biente hipermediado em que estamos mergulhados exi-
ge uma ampliação do esforço teórico, de modo a tornar
o pensador capaz de transcender os programas restriti-
vos que acompanharam até aqui as análises sobre o fun-
cionamento do ser humano e da cultura.

A questão se torna ain-
da mais complicada
quando consideramos
que o tema da sustentabi-
lidade abre outro leque
tão amplo quanto o desa-
fio de pensar a comunica-
ção digital. No entanto,
a maioria dos estudos e
lucubrações se prende
ao tema ambiental, no
qual algumas poucas
equações e um mínimo
de honestidade intelec-
tual bastam para com-
por um arcabouço teóri-
co e aplicações práticas
aceitáveis. Quando, po-

rém, tentamos agregar à preocupação ambiental outras
questões inerentes ao desenvolvimento da sociedade hu-
mana, começam os cruzamentos de problemas que me-
xem com dogmas ainda não superados. A temática da res-
ponsabilidade social corporativa, por exemplo, mexe com
o vespeiro do papel da iniciativa privada e os limites de sua
atuação em áreas historicamente destinadas ao Estado.

A consolidação do ambiente comunicacional chamado
de digital ou cibernético reproduz os desafios existentes
no chamado mundo físico e acrescenta novas questões. A
grande profusão de manuais e modelos de uso das mídias
digitais patina na mesma deficiência: as empresas que se
dispõem a dialogar com seus públicos no contexto das re-
des interconectadas laboram no escuro, uma vez que as
métricas disponíveis para mensuração de seus resultados
se limitam a cruzar dados demográficos e valores de inte-
ração, mas não são capazes de detectar aspectos menos
tangíveis como o humor, os preconceitos, o peso de expe-
riências positivas e negativas com determinada marca.

Assim, uma operação bem-sucedida nas redes sociais
digitais pode virar um pesadelo instantaneamente se em
algum ponto dessas conexões alguém descrever uma expe-
riência negativa, revertendo e amplificando a intenção da
mensagem original. Em geral, tais operações vêm acompa-
nhadas de assertivas do tipo: “nossa empresa tem uma po-
lítica de portas abertas”. Mas a comunicação de estraté-
gias de sustentabilidade no cenário em que tudo pode se
tornar público coloca a questão da transparência da orga-
nização em um nível no qual as grandes oportunidades se
mesclam a riscos inéditos. E quando se fala em redes digi-
tais, é preciso lembrar que não basta falar em “política de
portas abertas” se o mundo já não tem paredes. ■

Edificações mais sustentáveis

Marfrig faz controle
de emissão de gases

Empresas de construção vão
em busca de consultoria
para garantir edificações
cada vez mais sustentáveis

Uma operação bem-
sucedida nas redes
sociais digitais pode
virar um pesadelo
se alguém descrever
uma experiência
negativa, revertendo
e amplificando
a intenção da
mensagem original

Cerca de 95% das
emissões de gases do
efeito estufa na cadeia
produtiva do Marfrig
são provenientes
dos fornecedores

Objetivo é que toda a cadeia de fornecedores converta atividades
industriais, comerciais e de serviços em uma economia de baixo carbono

LUCIANO MARTINS
COSTA
Jornalista e escritor,
é coordenador do
curso de gestão e mídias
digitais da GV-PEC

InventáriodecarbonodoMarfrigabrange152unidadese22países
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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