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Mapa da Ind ústria



ÁÁgua gua éé uma Visão da Induma Visão da Ind úústriastria

Consome água e adota práticas de REUSO 
nos processos industriais 

Captação de Água com péssima qualidade.



� Déficit significativo em termos do tratamento de esgotos e 
respectiva necessidade de recursos financeiros vultosos;

� O Poder Público não tem recursos suficientes para 
atendimento dos investimentos necessários;

� Existência de alternativas e parcerias com a iniciativa 
privada para atendimento da demanda;  

� Necessidade de discussão do assunto com isenção de 
“paixão”, e de “preconceitos” existentes sobre o tema. 

�Evolução Tecnológica. Nível de Tratamento e o que se 
entende por Tratamento.

�Projeto Tietê – 20 Anos

Desafios Tratamento Esgotos Domésticos



Novo tipo de norma ISO 24500 

ISO 24510 - Diretrizes para a melhoria e para a avaliação do serviço para os 
clientes (usuários)
ISO 24511 - Diretrizes para a gestão dos serviços de coleta e tratamento de 

esgotos
ISO 24512 - Diretrizes para a gestão dos serviços de abastecimento de água 

potável

É uma norma de serviço… e não uma norma técnica de produto nem uma norma 
de método de avaliação.

Complementar as ISO 9001 e 14001 as quais cobrem, principalmente, aspectos 
de qualidade do produto e a gestão ambiental dos processos.

Está mais orientada ao cumprimento de desempenho com o envolvimento dos 
usuários dos serviços.

Trata da gestão da qualidade dos serviços de abastecimento de água e 
saneamento, critérios de qualidade do serviço e indicadores de desempenho.



Objetivos de uma adequada gestão da água 
na Indústria

Vamos analisar os Indicadores de Meio Ambiente Vamos analisar os Indicadores de Meio Ambiente ––
Programa de AtuaPrograma de Atuaçção Responsão Responsáávelvel -- ABIQUIMABIQUIM

• reduzir a captação (e com isso a demanda sobre a fonte e 
os custos de captação e tratamento) 

•reduzir os efluentes (e com isso reduzir os impactos 
ambientais e os custos de tratamento)



Desafios

Cobrança e Lançamento de Efluentes Industriais 
Tratados na Rede Coletora de Esgotos – SABESP

???

CETESB – Projeto Tietê
Evolução das Cargas Poluidoras
Redução Início até Junho/2008

Carga Orgânica: 369 para 26 Ton DBO / dia (93%)
Carga Inorgânica: 4,7para 0,3 Ton DBO / dia (94%)
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Água Captada

A captaA capta çção de ão de áágua por parte das associadas gua por parte das associadas àà Abiquim foi reduzida em Abiquim foi reduzida em 
27% no per27% no per ííodo de 2001 a 2008, isso significou uma economia odo de 2001 a 2008, isso significou uma economia 
aproximada de R$ 1,74 por tonelada de produto fabri cado.aproximada de R$ 1,74 por tonelada de produto fabri cado.

Fonte: ABIQUIM Fonte: ABIQUIM –– RelatRelat óório de Atuario de Atua çção Responsão Respons áável vel -- 20082008

O que tem sido feito: Água captada 



Fonte: ABIQUIM Fonte: ABIQUIM –– RelatRelat óório de Atuario de Atua çção Responsão Respons áável vel -- 20082008

Com isso, o consumo de Com isso, o consumo de áágua necessgua necess áário para fabricar uma tonelada de produto cario para fabricar uma tonelada de produto ca íísse sse 
19% entre 2001 e 2008, passando de 4,86 metros c19% entre 2001 e 2008, passando de 4,86 metros c úúbicos para 3,95 metros cbicos para 3,95 metros c úúbicos, o que bicos, o que 
fossem economizados 43 milhões de metros cfossem economizados 43 milhões de metros c úúbicos de bicos de áágua pelas empresas, equivalentes gua pelas empresas, equivalentes 
ao consumo de um dia de uma cidade de 600 mil habit antes.ao consumo de um dia de uma cidade de 600 mil habit antes.

Água Captada 

O que tem sido feito: Água consumida –
maior racionalização do recurso



o aumento no no aumento no n úúmero de empresas que passaram a adotar sistemas de tratamento mero de empresas que passaram a adotar sistemas de tratamento 
em circuito fechado foi a principal causa principal  para o aumenem circuito fechado foi a principal causa principal  para o aumen to registrado nesse to registrado nesse 
aspecto a partir de 2003, e que agora atinge o perc entual de 33%aspecto a partir de 2003, e que agora atinge o perc entual de 33% de efluentes de efluentes 
reciclados reciclados 

Fonte: ABIQUIM Fonte: ABIQUIM –– RelatRelat óório de Atuario de Atua çção Responsão Respons áável vel -- 20082008

O que tem sido feito:  Reciclo de efluentes



Água Captada 

Reciclo de efluentes 
(%) 

somadas as demais asomadas as demais a çções de reduões de redu çção no volume de efluentes registraão no volume de efluentes registra --se queda de, se queda de, 
aproximadamente, 55%, no peraproximadamente, 55%, no per ííodo de 2001 a 2008, trazendo economia de R$ 3,50 odo de 2001 a 2008, trazendo economia de R$ 3,50 
por tonelada de produto fabricado. por tonelada de produto fabricado. 

Fonte: ABIQUIM Fonte: ABIQUIM –– RelatRelat óório de Atuario de Atua çção Responsão Respons áável vel -- 20082008

O que tem sido feito: efluentes lançados



Água Captada 

Fonte: ABIQUIM Fonte: ABIQUIM –– RelatRelat óório de Atuario de Atua çção Responsão Respons áável vel -- 20082008

Reciclo de efluentes 
(%) 

Efluentes lançados 

AA quantidade de efluentes quantidade de efluentes éé importante, mas a sua composiimportante, mas a sua composi çção tambão tamb éém m éé considerada. Dois considerada. Dois 
ííndices permitem avaliar como as empresas estão cont rolando seus ndices permitem avaliar como as empresas estão cont rolando seus efluentes: a demanda efluentes: a demanda 
ququ íímica de oxigênio (DQO) e o teor de nitrogênio. A ca rga total de mica de oxigênio (DQO) e o teor de nitrogênio. A ca rga total de matmat ééria orgânica lanria orgânica lan ççada caiu ada caiu 
àà metade de 2001 a 2008, e a quantidade de DQO por m3  de efluentemetade de 2001 a 2008, e a quantidade de DQO por m3  de efluente lanlanççado tem oscilado, ado tem oscilado, 
acompanhando a reciclagem de efluentes, poracompanhando a reciclagem de efluentes, por éém mantendom mantendo --se abaixo dos parâmetros legais se abaixo dos parâmetros legais 

O que tem sido feito: DQO no efluente 
lançado



Sustentabilidade: O Programa Atuação Responsável

Implantado em 1992 no Brasil pela Abiquim, o programa 
estabelece procedimentos de melhoria contínua em vários 
campos de atividade da indústria, com destaque para a:

menor emissão de efluentes
redução na geração de resíduos

saúde ocupacional

preparação para o atendimento a emergências
segurança no transporte

➜➜➜➜ Procura analisar todo o ciclo de vida do produto químic o. 
Todo associado é signatário do programa! 



Mais sobre a amplitude do Programa:

Sistema implantado em 2001 para 
avaliação de transportadoras com o
objetivo de aumentar os padrões de
segurança no  transporte, estocagem 
e distribuição de produtos químicos.

Fornece informações sobre os 
procedimentos de segurança a serem 
observados em relação aos produtos 
químicos em situações de emergência. 
O Pró-Química opera 24 horas por dia, 
inclusive sábados, domingos e feriados. 
0800-118270



Existe uma crise de água no mundo hoje.

Mas essa crise não é de falta de disponibilidade de 
água para atender nossas necessidades. 

É uma crise de falta de gerenciamento dos 
recursos hídricos que esta ameaçando milhões de 
pessoas e o meio ambiente do planeta.

IWA



Questions ???

"Algo s"Algo sóó éé impossimpossíível atvel atéé que que 
algualguéém duvide e acabe provando m duvide e acabe provando 

o contro contráário."rio."


