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São Paulo, 25 de January de 2017. 

 

 

À 

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 3º andar,Torre II - Sitio Tamboré 

CEP: 06460-040 

Barueri, SP 

 

A/C: Gerência de Relacionamento Clientes Corporativos 

 

Ref.: Denúncia Antecipada de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica do Mercado Cativo 

  

A LIBBS FARMACEUTICA LTDA, com número de instalação MTE0012161 e CNPJ nº 61.230.314/0001-

75, com sede na R. Josef Kryss nº 250, Parque Industrial Tomas Edson - São Paulo/SP, vem por meio 

deste formalizar sua decisão pela rescisão antecipada do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica 

do Mercado Cativo, firmado com a AES Eletropaulo para 31 de janeiro de 2017. 

 

Esta decisão deve-se a opção da empresa em migrar para o Ambiente de Contratação Livre – ACL. 

Desta forma, solicitamos as providências necessárias quanto à emissão dos novos contratos, bem como 

orientações quanto ao processo de adequação do sistema de medição SMF da unidade consumidora. 

 

Aproveitamos a oportunidade para requerer o início do fornecimento no Ambiente de Contratação Livre 

– ACL em 1º de fevereiro de 2017. 

 

 

Atenciosamente 

, 

 

 

_________________________________________________
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1. Objetivo e justificativas do projeto  
 
1.1 Objetivo 

 
O projeto teve como objetivo recuperar a água descartada no processo de 
osmose reversa (que gera a água purificada/PW-Pure Water) e reutilizá-lá 
nos processos industriais que demandam grande quantidade desse 
insumo, como a própria osmose reversa, as caldeiras e os chillers, além de 
atividades como limpeza geral, abastecimento de sanitários e jardinagem. 
Basicamente, a ideia era fazer um uso nobre da água que era descartada. Ao 
mesmo tempo, eliminaríamos os efluentes associados a esse descarte e 
reduziríamos o nível de utilização de água do sistema público (Sabesp), 
considerando os mesmos patamares de produção industrial.  
Além disso, estaríamos dando um passo importante em nosso compromisso 
com a sustentabilidade, em sintonia com o propósito que inspira todas 
as atividades da nossa empresa: “contribuir para que as pessoas 
alcancem vida plena”. É um propósito que diz respeito, sim, aos 
medicamentos que produzimos e às pessoas que os utilizam. Mas, também 
diz respeito a tudo o que fazemos e à forma como nos relacionamos com 
nossos públicos internos e externos. Ao reutilizar a água descartada no 
processo de osmose, estamos gerando práticas mais sustentáveis – e 
sustentabilidade agrega valor não apenas para a nossa a empresa, mas 
para toda a sociedade. 
Além desse projeto, desenvolvemos outros visando otimizar o consumo de 
água em nossa Unidade Farmacêutica. Entre eles, estão os projetos que 
modificaram o sistema de limpeza no laboratório de microbiologia e nas áreas 
de produção, descritos no item 4.1. Em comum, esses projetos combinaram 
criatividade e trabalho em equipes multiáreas e multidisciplinares, gerando 
soluções absolutamente alinhadas ao conceito de que “o menos é mais”. 
São soluções que inovaram nossas práticas e processos, produzindo 
resultados bastante expressivos. 
 

1.2 Justificativas 
 
A pré-história do nosso projeto remonta a meados de 2013, quando 
começamos a observar algumas instabilidades no abastecimento de água da 
rede pública. Ocasionalmente, particularmente à noite, não registrávamos 
entrada de água da Sabesp em nossos reservatórios. Numa indústria 
farmacêutica, água é insumo essencial, utilizada nos processos industriais, nos 
rigorosos sistemas de higienização e limpeza das áreas e nos próprios 
medicamentos fabricados.  
Novos sinais de alerta vieram com a crise hídrica que começou em 2014 e se 
abateu com força no ano seguinte sobre o Estado de São Paulo, com níveis 
de seca alarmantes que impactaram as nossas represas e o abastecimento de 
cidadãos e indústrias. Para além de ocorrências pontuais como a seca atípica, 
temos uma demanda crescente por práticas mais sustentáveis e consumo 
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consciente – ingredientes indispensáveis para atendermos às necessidades 
atuais e assegurar o atendimento às necessidades das futuras gerações. 
Podemos reduzir o consumo? Temos perdas e fontes de desperdício a 
eliminar? 
Questões como essa nos desafiavam. E uma das crenças da Libbs nos 
convidava a buscar soluções: “Todos somos agentes de inovação. 
Acreditamos que ela é a única justificativa para a perenidade, e cada um de 
nós é responsável por inovar no próprio trabalho.” 
Que caminhos seguir para inovar na gestão da água em nossa unidade? 
Sabíamos que, na indústria farmacêutica de forma geral (e a nossa não era 
exceção), não seria fácil lidar com a questão da água – um tema sensível em 
nosso setor de atividade, com conceitos tradicionais estabelecidos. 
Certamente viriam questionamentos de diferentes áreas da empresa em 
função das rigorosas exigências relativas à qualidade e segurança dos 
medicamentos que fabricamos. 
Assim, achamos que estimular a quebra de paradigmas e o “pensar fora 
da caixa” seria um bom começo. Foi com esse objetivo que, no final de 2015, 
realizamos um workshop com a presença de convidados que nos 
ajudaram nas reflexões. Tivemos a participação de um representante do 
Hospital Israelita Albert Einstein – um exemplo de quebra de paradigmas na 
redução do consumo de água em uma área de atividade com exigências de 
padrões de segurança e higiene similares aos nossos. O hospital conseguiu 
soluções para otimizar o consumo de água, sem abrir mão de todos os quesitos 
necessários para evitar contaminações e a ameaçadora infecção hospitalar. 
Também tivemos a presença de um especialista em gestão de água em 
unidades industriais e de representantes de fabricantes de equipamentos.  
Da nossa empresa, participaram representantes de um amplo leque de 
áreas: Manutenção, Microbiologia, Processos Industriais, Produção, Meio 
Ambiente, Engenharia, Controle de Qualidade, Validação, Serviços 
Administrativos e Suprimentos, além do presidente da Libbs, um sinal claro 
da importância do tema para a nossa empresa e do comprometimento da 
alta liderança com a causa do consumo sustentável de água. 
Ainda no evento, realizamos uma dinâmica de mapeamento de desperdícios 
e, inspirados pelas informações e “provocações” trazidas pelos nossos 
convidados, nos dedicamos a uma sessão de brainstorming. A diretiva era 
gerar ideias. Descobrir se eram viáveis ou se trariam resultados efetivos era 
tarefa para depois. 
Logo em seguida, criamos um Comitê de Sustentabilidade integrado por 
cerca de 20 profissionais das áreas que já haviam participado do workshop. 
Sua missão: avaliar a utilização dos recursos naturais nos mais variados 
processos de nossas plantas industriais em busca de oportunidades e estudar 
ações viáveis para racionalizar sua utilização. 
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O primeiro desses projetos foi o da reutilização da água de rejeito dos 
equipamentos de osmose reversa, foco central deste relato. Com o projeto, 
que entrou em operação em junho de 2016, passamos a reutilizar os 35 mil 
litros que eram descartados diariamente no processo de osmose reversa. 
Isso significa que, por mês, deixamos de captar da rede pública mais de 1 
milhão de litros. São ganhos para o meio ambiente (uso racional de um 
recurso natural e redução correspondente dos efluentes gerados), para a 
comunidade (ao reduzir o consumo da rede pública, contribuímos para maior 
disponibilidade do recurso, algo particularmente importante em períodos de 
seca) e para a empresa (que reduz gastos com a compra de água e com o 
pré-tratamento dos efluentes anteriormente gerados/o tratamento final é feito 
pela Sabesp). Em seis meses de operação, nosso projeto já permitiu 
economizar 7,53 milhões de litros de água. 
 
 

2. Processo industrial 
 

2.1. Descrição do tipo de atividade, produtos fabricados 
 
Fundada em 1958, a Libbs é uma empresa 100% brasileira, posicionada entre 
as mais importantes indústrias farmacêuticas do país. 
Temos sede na cidade de São Paulo e um moderno complexo industrial no 
município de Embu das Artes (cerca de 50 mil m2 de área construída num 
terreno de 150 mil m2), onde estão nossas unidades Farmacêutica (produção 
de medicamentos) e Farmoquímica (produção de insumos farmacêuticos 
ativos), nosso Centro de Desenvolvimento Integrado (complexo de laboratórios 
onde realizamos pesquisas de novos medicamentos e novas rotas de síntese 
de princípios ativos) e a recém-inaugurada unidade Biotec (produção e 

Figura 1: Workshop 
realizado em outubro de 

2015 para debate do uso 
racional da água, 

envolvendo a 
participação de 

representantes de 
órgãos públicos 

(Cetesb), Hospital 
Israelita Albert Einstein, 

fabricantes de máquinas, 
prestadores de serviços 

e representantes de 
diversas áreas da Libbs. 
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desenvolvimento de medicamentos biológicos à base de anticorpos 
monoclonais para tratamento de doenças como câncer e as autoimunes). 
 

 
 
Figura 2: Vista aérea da fábrica unidade farmacêutica em Embu das Artes – SP. 

Em sintonia com nossa Política Ambiental, estamos sempre engajados no 
desenvolvimento de projetos e atividades sustentáveis visando à melhoria 
contínua do nosso desempenho ambiental. Na nossa rotina, temos em foco 
dois objetivos principais: a conservação da água, por meio da redução do uso 
e da melhoria operacional dos equipamentos e processos; e a reciclagem, 
que é a recuperação da água com modificação de sua qualidade. Além disso, 
asseguramos as boas práticas de responsabilidade ambiental, alicerçadas na 
manutenção da certificação ISO 14001 desde 2014. Tudo isso tem a ver com 
o nosso propósito, que está sintetizado na frase que acompanha a marca 
Libbs: “Porque se trata da vida”. 

A unidade Farmacêutica, onde foi implantado o projeto foco deste relato, é 
responsável pela fabricação e embalagem dos medicamentos sólidos, 
semissólidos, líquidos e injetáveis. A água purificada (PW – Pure Water) é um 
insumo primordial do processo.  
Para atender à demanda produtiva e ao portfólio de 87 apresentações de 
medicamentos, com o volume de produção aproximado de 50 milhões de 
unidades/ano, é necessária a produção de 3.600 litros/h de água purificada 
(PW). A produção desse volume de água PW demanda a admissão de 5.040 
litros/h de água potável da rede pública. Tal processo se dá no equipamento 
do tipo osmose reversa, que opera 24 horas por dia, 365 dias por ano.  
 

2.2 Especificação da água PW  
 
A água purificada (PW) deve cumprir as especificações de qualidade exigidas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O sistema de 
purificação de água deve ser projetado de forma a evitar a contaminação e 
proliferação de microbiológicos no sistema de distribuição.  
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2.3 Dados de produção: captação de água, tratamento e 
monitoramento 

 
O fluxo de água em nossa unidade começa na linha de alimentação de água 
fornecida pela Sabesp. Parte dessa água segue para dois tanques com 
capacidade total de 40 mil litros e se destina ao consumo humano/restaurante 
e ao uso na formulação dos medicamentos (após os tratamentos/adequação 
das características necessárias). O restante é utilizado nos processos e na 
geração de utilidades.  
Os efluentes líquidos gerados passam por um pré-tratamento e seguem para 
tratamento final na Sabesp. Ao longo desse circuito, temos pontos de 
monitoramento tanto de volume como de controle das características da água 
requeridas para cada tipo de aplicação. 
O consumo de água em nossa unidade varia ao longo do ano de acordo com 
os volumes de produção de cada período. No primeiro semestre de 2016, a 
média mensal de consumo da nossa unidade Farmacêutica estava em 
torno de 4.877.000 litros (4.877 m3). A partir de julho, com a implantação 
do projeto de reutilização da água de descarte do processo de osmose 
reversa, essa média diminuiu para 4.031.000 litros (4.031 m3). 
 

 

  

Figura 3: Indicador de redução de consumo de água.  

O principal indicador de eficiência de consumo é dado pelo volume de água 
consumida por unidade de medicamento* fabricado. O projeto implantado 
permitiu um salto relevante nesse referencial: passamos de uma média de 
0,95 litros por unidade produzida no período de julho a dezembro de 2015 
para 0,78 litros por unidade produzida no mesmo período em 2016 – uma 
redução de mais de 17%.  
 
*Consideramos unidade produzida cada caixa de medicamento.  
 

Redução de 
17%  na 
média de 
consumo de 
água no 
comparativo 
antes e 
depois da 
implantação 
do projeto. 
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Figura 4: Indicador de comparativo de consumo em l/unidade produzida.  

 

2.4 Principais usos da água na planta e geração de 
efluentes líquidos 

 
Na indústria farmacêutica, a água é um insumo essencial. Ela é utilizada em 
várias etapas do processo industrial, é indispensável no processo de limpeza 
e higienização das áreas (extremamente rigoroso em nosso setor de atividade) 
e é usada na própria formulação dos medicamentos. Adicione-se a essa lista, 
a água para consumo humano, instalações sanitárias, limpeza de áreas 
externas e jardinagem. 
 

2.5 Gestão Ambiental 
 
Nosso sistema de gestão ambiental é certificado pela ISO 14001. 
Contamos com um Departamento de Meio Ambiente, que é o responsável pelo 
gerenciamento dos impactos gerados pela fábrica e pelas ações de 
sustentabilidade que buscam contemplar os aspectos econômicos, sociais e 
ambientais. Uma característica importante das nossas iniciativas é que elas 
são sempre desenvolvidas por equipes multidisciplinares e multiáreas, 
fator decisivo para o sucesso dos projetos e para a construção de uma 
cultura de sustentabilidade. 
Além das ações relativas ao uso sustentável da água, temos projetos em várias 
outras frentes. Entre eles, vale citar o Aterro Zero (o objetivo é zerar o envio 
de materiais para aterro sanitário seja pela redução de descarte de não 
recicláveis, seja pela compostagem dos resíduos restantes); o Carbono Zero 
(com iniciativas que vão do programa de carona solidária à subestação de 
energia que construímos e que atende 100% de nossas necessidades, 
permitindo, inclusive, eliminar o uso que fazíamos anteriormente de geradores 

Redução de 
17%  no índice 
de consumo de 
água em litros 

por unidade 
produzida no 
comparativo 
com a média 

do mesmo 
período do 

ano anterior.  

Fonte:  
Departamento 

Meio Ambiente 
Libbs   
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a diesel nos horários de pico); e a Gestão de Resíduos Perigosos (desde 2012, 
reduzimos em 52% o resíduo gerado por unidade produzida). 
Em relação ao tema Sustentabilidade, outro foco importante são as ações 
de comunicação e sensibilização, com informações em nossos veículos 
internos impressos e eletrônicos e campanhas desenvolvidas ao longo do ano 
que costumam combinar criatividade e interatividade, de forma a tornar as 
iniciativas mais envolventes e fixadoras dos conceitos. Em 2016, por exemplo, 
na Semana do Meio Ambiente, lançamos um jogo no modelo Escape 60, com 
pistas e desafios associados a SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).  
Também estimulamos a inovação e geração de ideias de melhoria (em 
todas as frentes, não apenas em relação ao meio ambiente). Até meados de 
2016 tínhamos o PML (Programa de Melhoria Libbs, para receber e reconhecer 
ideias, que eram avaliadas por um comitê). Recentemente, implantamos o 
Quintal de Inovação, uma plataforma na intranet que aprimora o processo 
de geração/reconhecimento de ideias.  
 
 

3. Descrição do projeto 
 

3.1 Ação implantada: recuperação e reutilização da água  
 
A água purificada (PW – Pure Water) que utilizamos industrialmente é 
produzida por meio de equipamentos de osmose reversa para a retirada de 
minerais e elementos químicos, adequando-a aos requisitos exigidos para 
esse uso. Nesse sistema, 60% do volume total é transformado em água 
purificada, a ser usada no processo industrial. Os outros 40%, até a 
implantação do projeto de recuperação, eram descartados.  
Tínhamos como procedimento estocar uma pequena parte da água descartada 
para reúso em atividades de limpeza, sanitários e jardinagem. Mas esse 
volume (cerca de 8 mil m3/dia) era mínimo em relação ao volume total 
descartado pelos equipamentos – 35 mil m3/dia. A diferença acabava tendo um 
destino pouco nobre, o esgoto, embora fosse uma água de qualidade, rica em 
minerais. 
O objetivo que tínhamos em foco, portanto, era recuperar a água das 
osmoses e reutilizá-la em nosso processo. A ideia era simples: solubilizar 
essa água a fim de baixar o nível de concentração de minerais e outros 
elementos químicos, misturando-a à água da Sabesp que reservamos numa 
caixa d´água de 610 mil litros. 
Se o conceito do projeto era simples, viabilizá-lo era mais 
desafiador. Qual a concentração ideal? Que elementos 
químicos/características precisariam ser corrigidos antes de 
mandar a água das osmoses para a caixa d´água? Que 
parâmetros precisaríamos controlar? Quais os riscos 
envolvidos? 
Ter um grupo multidisciplinar e multiáreas  encarregado do projeto 
foi decisivo para chegar à solução ideal . Cada um aportou o seu 
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olhar (Produção, Controle de Qualidade, Microbiologia, Validação, 
etc.) e a sua expertise. O projeto foi concebido pensando em todos 
os questionamentos que os gestores de cada área poderiam apontar 
em termos de riscos, impactos em qualidade, mecanismos de 
segurança e outros. Como citamos, água é um fator particularmente 
delicado em se tratando de indústria farmacêutica. E o padrão 
vigente nas empresas do setor é o descarte da água das 
osmoses. Estávamos propondo uma quebra de paradigma. 
 
O estudo para verificação da conformidade da água envolveu: 
 

I. Elaborar o escopo do projeto de engenharia 
 

II. Conhecer qualitativamente os rejeitos das osmoses 
 

III. Analisar faixas de diluição de acordo com os parâmetros de potabilidade 
 

IV. Definir como condicionar o rejeito antes da mistura e diluição 
 

V. Estabelecer parâmetros para monitoramento e mecanismos para ajuste 
 

VI. Desenvolver protocolo de validação 
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Figura 5: Fluxo do processo de recuperação de água 
 

Fluxo da instalação: 

1. Entrada da água potável da rede pública, que é direcionada para a 
caixa d’água de 610 mil litros para que seja diluída a água recuperada. 
Essa mistura tem a função de baixar os níveis de concentração de sais 
para os parâmetros desejados, para que assim seja redistribuída. 
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 2. A água recuperada é redistribuída para osmose reversa, 
equipamentos de utilidades (chillers e caldeiras), sanitários, limpeza de 
fachadas, irrigação de jardim. Alimenta também uma célula de produção 
em uma planta Libbs vizinha à Farmacêutica (planta de Biotecnologia). 
 

3. A osmose reversa processa a água recuperada oriunda da caixa 
d’água. Pela natureza de seu processo, ela fabrica 60% de água PW 
(Pure Water) e rejeita 40%, que eram descartados. 
 

4. Os 40% da água descartada pela osmose reversa, que equivale a 35 
mil litros de água/dia, são direcionados para um tanque para correção 
de parâmetros (Cloro, pH e Condutividade) por meio de sistema 
automatizado. 
 

5. Com a implementação dessa inovação, toda a água descartada pela 
osmose é recuperada, não havendo mais descarte de água para o 
esgoto (em média, seguiam diretamente para o esgoto 35 mil litros/dia). 
 

6. O tanque para correção de parâmetros por meio da sua automação 
controla e ajusta os níveis ideais de pH e Cloro, transfere a água para o 
tanque de 610 mil litros que, por sua vez, controla a entrada de água da 
rede pública para atingir os níveis ideais de Condutividade. Toda essa 
rotina de correção e diluição também é automatizada.     
 

7. O projeto proporcionou também o suprimento de uma segunda célula 
de produção da Libbs vizinha à Farmacêutica (unidade de 
Biotecnologia), uma vez que os parâmetros da água recuperada são 
estáveis e seguros, diminuindo os riscos de contaminação.  
 

3.1.1 Análise da água 
 
Realizamos várias análises para identificar a condição e as características da 
água de saída da osmose e o impacto de misturá-la com a água do reservatório 
de 600 mil litros. 
Utilizamos como referencial metodológico a portaria no. 2914 do Ministério da 
Saúde, de 12 de dezembro de 2011, que estabelece critérios de potabilidade 
da água. Selecionamos parâmetros para analisar a potabilidade da água obtida 
a partir da mistura do concentrado do rejeito das osmoses com a água potável 
de alimentação via rede pública. Para definir a diluição ideal e a faixa de 
segurança de concentração, analisamos misturas a 10%, 25%, 50%, 60%, 
70%, 80% e 90%. 
Dos 11 parâmetros selecionados, quatro não apresentavam alteração de 
acordo com a proporção de diluição ou não comprometiam significativamente 
o resultado. São eles: Bário, Cromo, Dureza Total e Sulfato. 
Outros sete parâmetros apresentavam um aumento de concentração 
proporcional à diluição: Cloreto, Cor Aparente, Sódio, Surfactantes, Turbidez, 
Condutividade e Sólidos Dissolvidos Totais. 
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Nas análises, desafiamos o sistema ao máximo, comparando os padrões 
da água reaproveitada com os de uma marca de água mineral amplamente 
comercializada em embalagens de 1,5 l. Os parâmetros da nossa água eram 
tão bons – e em alguns itens até melhores – que o da água mineral. 
Controle da água: 
 

     

Figura 6: Controle microbiológico                Figura 7: Controle físico químico   
 

3.2 Implantação 
 
De forma geral, o projeto exigiu: 

 Mudanças no fluxo de descarte da água para que fosse reutilizada e 
adequações nas linhas para realimentar o sistema de osmose reversa 
com a água da mistura.  

 Instalação de sistema de controle automatizado para manter a 
qualidade da água.  

O sistema efetua automaticamente as correções necessárias da água 
descartada no processo de osmose (pH, cloro, condutividade, etc.) e a envia 
nas condições ideais para a mistura no reservatório de 600 mil litros. Ou seja, 
não há estocagem da água das osmoses. A tecnologia faz as correções online, 
envia para o reservatório e este realimenta o processo de produção de água 
purificada. O sistema automatizado também tem um dispositivo de alarme e 
descarte automático caso o nível de saturação supere os limites 
estabelecidos. São recursos de segurança que se somam ao controle 
humano. 
Na concepção do projeto, mantivemos em separado um reservatório de água 
potável destinada ao uso nos processos de produção e ao consumo humano 
direto. 
Após elaboração do projeto executivo de engenharia e detalhamento, 
iniciamos as obras de implantação em março de 2016. Em julho, após etapa 
de comissionamento, ajustes e validação do sistema, iniciamos a operação, 
um marco relevante no uso sustentável da água em nossa empresa. 
Começamos com uma mistura a 60% (60% da água das osmoses e 40% da 
água potável da rede pública) e, atualmente, já estamos operando com 80%, 
com excelentes resultados e total segurança. 
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Figura 8: Sistema supervisório do controle dos parâmetros da água.  

 

     3.3 Investimentos e divulgação interna do projeto 
 
O investimento total no projeto somou R$ 1,5 milhão. O payback, estimado 
inicialmente em 4 anos, virá em 3 anos e ½ graças às economias geradas. 
Somente nos primeiros seis meses de operação do novo sistema, as 
economias giraram em torno de R$ 179 mil, superando a meta 
estabelecida, que era de R$ 102 mil nesse período.  
Embora sejam bem-vindos os ganhos financeiros, o valor maior desse 
projeto é mesmo o uso racional e inteligente desse recurso natural, em 
linha com a estratégia da empresa que trabalha para permear o conceito de 
sustentabilidade por toda a organização. Nesse sentido, o projeto ganhou 
divulgação nos canais de comunicação interna com duplo objetivo: informar 
sobre a conquista e sensibilizar para as práticas de sustentabilidade.  
Além disso, a forma como o projeto foi concebido e desenvolvido é uma 
clara expressão do “Jeito Libbs”, um componente-chave do nosso DNA, 
que revela como nos comportamos e quais são as características que estão 
intimamente ligadas à construção de nossa empresa no dia a dia.   
“Somos atenciosos, simpáticos, corteses e nos colocamos no lugar do outro” 
(no caso, buscando soluções sustentáveis que beneficiam toda a sociedade).  
“Somos atentos e curiosos, buscando formas de inovar e nos superar” (no 
caso, buscando caminhos para viabilizar a reutilização da água descartada no 
processo de osmose).  
“Não cedemos ao senso comum e optamos pelo caminho correto, não pelo 
mais fácil” (no caso, quebramos paradigmas internos e os adotados pela 
indústria farmacêutica que, de forma geral, descarta a água das osmoses).  
“Odiamos desculpas e estamos sempre em busca das melhores soluções, sem 
esmorecer” (no caso, ouvimos especialistas e buscamos aprender com 
experiências bem-sucedidas como a do Hospital Israelita Albert Einstein).  
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“Trabalhamos com prazer, valorizamos o trabalho em equipe” (que foi 
fundamental para o sucesso do projeto) “e reconhecemos as conquistas” 
(compartilhando com todo o nosso time a realização). 
“Nós somos Libbs, e o nosso jeito é diferente, especialmente nos detalhes, 
porque estamos unidos por um único propósito: contribuir para que as pessoas 
alcancem vida plena.” 
 
 

 

 

Figura 15: Página da revista interna EspalhaFatos, edição 110, jul/ 2016.  
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      4 Resultados obtidos 
 
O resultado mais evidente é que deixamos de descartar 35 mil litros/dia 
de água resultante do processo de osmose reversa e passamos a 
reutilizá-la em processos que demandam grande quantidade desse 
insumo: a própria retroalimentação da osmose reversa, caldeiras e chillers, 
além de limpeza geral, sanitários e jardinagem.  
 

  

Figura 9: Indicador de custos com água da unidade Farmacêutica. 

Adotando o referencial de consumo de água considerado como ideal pela ONU 
– 110 litros por dia por pessoa –, o volume economizado é suficiente para 
abastecer 318 pessoas por dia. Em seis meses de operação do projeto 
(julho/dezembro 2016), reutilizamos nada menos que 7,53 milhões de 
litros de água. 
A reutilização da água também tem outra face: reduziu, na mesma 
proporção, o volume descartado no esgoto (35 mil litros/dia ou mais de 1 
milhão de litros/mês). Como a água descartada era de boa qualidade, ela 
impactava o esgoto positivamente. Assim, tivemos o cuidado de realizar 
análises depois do projeto de reutilização. Os padrões se mantiveram nos 
patamares de qualidade, respeitando todos os parâmetros estabelecidos pela 
legislação ambiental.  
O consumo específico (volume de água utilizada por unidade de 
medicamento produzida) diminuiu mais de 17%, passando a 0,78 litros por 
unidade de medicamento (caixa) produzida. 
Considerando todo o volume de água utilizado na fábrica, hoje atingimos uma 
taxa de reúso de 26%. 

Ao descartar 810.000l de água 
mensalmente, verificamos o grande 

impacto que causávamos ao meio 
ambiente e a nós financeiramente.  

O custo da água fornecida 
mensalmente era, em média, 

R$136.470,30.  
Após a melhoria, economizamos 

aproximadamente R$ 22.000,00. 
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Na perspectiva econômica, tivemos uma redução no custo mensal da água 
de aproximadamente R$ 22 mil. 
Há, ainda, outro ganho relevante: estamos nos antecipando a possíveis 
mudanças na legislação federal que tornarão maiores os níveis de exigência 
em relação ao reúso de água. O Projeto de Lei 1675/15, do deputado 
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB), torna o reúso de água pré-requisito para 
a concessão de alvará de funcionamento para novas edificações comerciais e 
industriais. Os estabelecimentos já existentes deverão apresentar aos órgãos 
competentes um plano de adequação com metas intermediárias até atingir, 
num prazo máximo de cinco anos, os patamares exigidos. 
 

 

Figura 10: Medidor de vazão digital do volume de água recuperada. 
 

        4.1 Outros projetos 
 
A cultura de sustentabilidade, associada à inquietude de uma organização que 
acredita que sempre é possível fazer melhor, produziu, em 2016, outras 
iniciativas interessantes em termos de racionalização do consumo de água. 
Entre elas estão os projetos de limpeza do laboratório de microbiologia e 
das áreas produtivas. Ambos têm características e objetivos semelhantes: 
diminuir o consumo de água nas atividades de limpeza das áreas, 
assegurando os mesmos níveis de eficiência. 
 

Como era: 
 
A limpeza era feita do modo convencional, com rodos, baldes e produtos que 
faziam espuma e exigiam muita água para o enxágue. 
 

O que foi feito: 
 
Mapeamos o processo de limpeza e constatamos a falta de padronização da 
quantidade de água e dos produtos utilizados nessa atividade, evidenciando a 
oportunidade de reduzir tanto o consumo de água com o de produtos de 
limpeza. 
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Estudamos o processo de limpeza em cada área, estabelecendo um padrão 
de consumo de produto/água em cada local. 
Na área de produção, avaliamos outras opções de produtos e adotamos 
uma solução de limpeza sem tensoativos, ou seja, o produto não faz 
espuma, dispensado o enxágue em excesso. Como há uma forte crença de 
que a espuma é indispensável à limpeza, fizemos uma campanha de 
conscientização para desfazer esse mito.  
Na área de produção e no laboratório, adotamos novos dispositivos de 
aplicação dos produtos, reduzindo a demanda de água na tarefa de 
limpeza e abolindo o uso de baldes. Passamos a utilizar o lamello e o “Bio”, 
ao qual está acoplado um frasco de apenas 15 ml que goteja a quantidade de 
líquido necessária à limpeza. 
Realizamos testes para avaliar a eficiência do novo processo de limpeza, 
com ótimos resultados. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtidos 
 
O principal resultado foi a diminuição do consumo de água e de produtos 
de limpeza, que veio acompanhada de redução de custos. Com menor 
consumo, os gastos com a compra de produtos de limpeza caíram 37% no 
Laboratório de Microbiologia e 87% nas áreas de produção. 
Dois exemplos ajudam a entender a “revolução” promovida no processo de 
limpeza. Na linha de produção IMA F-97 (de medicamentos líquidos), a limpeza 
em cada set up demandava 24 litros de água, com descarte de 14 litros. No 
total de 70 set ups ao longo do ano de 2015, foram consumidos 1.680 litros e 
descartados 980 litros. Com o novo processo, o consumo por set up passou a 

Figura 11: Método anterior utilizado 
para limpeza da fábrica. 

Figura 12: Método novo, utilizando  
lamello e Bio. 
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ser de 12 litros, com descarte de 2,85 litros. Em 70 set ups, isso equivale ao 
consumo de 840 litros e descarte de 199 litros, ou seja, uma redução de 75%. 
Nos corredores de circulação, o descarte, que era de 1.440 litros (dados 
de 2015), foi zerado. 
 

 

Figura 13: Indicador de redução de consumo de água na lavagem do Departamento de 
Microbiologia.  

 

Figura 14: Indicador de redução de consumo de água da área de produção.  
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Usando o já citado referencial da ONU como volume ideal de consumo diário 
de água por pessoa (110 litros), os 28.900 litros de água que passamos a 
economizar por dia com o novo processo de limpeza na área de produção 
permite abastecer 262 pessoas/dia. 
O novo processo trouxe ainda ganhos importantes em termos de 
qualidade de vida no trabalho, pois exige menos esforço físico dos 
profissionais envolvidos nessa tarefa, além de agilizar a execução das 
atividades. 
 

Conclusão 
 
Os projetos citados neste trabalho são uma expressão de um movimento 
que vem revolucionando as práticas de gestão da água na Libbs, com 
soluções de recuperação e reutilização desse insumo, além de iniciativas de 
redução direta do consumo. De ações mais simples – como a redução da 
vazão das torneiras e mudanças na temporização dos chuveiros (em setores 
da fábrica, há a obrigatoriedade de banho para passar de um ambiente a outro) 
– até projetos maiores, como o da recuperação/reutilização da água 
descartada no processo de osmose, temos avançado de maneira importante 
para fazer do uso sustentável da água uma realidade cada vez mais presente 
em nossa empresa.  
Além dos evidentes benefícios ambientais, seja pela diminuição do consumo, 
seja pela menor geração de efluentes líquidos (ou sua eliminação, como 
ocorreu com as águas derivadas das osmoses), as soluções que adotamos 
trouxeram redução de custos. Outra dimensão importante é que essas 
iniciativas alimentam novos comportamentos e atitudes e a cultura de 
sustentabilidade em nossa empresa.  Olhamos com orgulho para cada uma 
dessas conquistas. E fazemos de cada uma delas o ponto de partida para 
as próximas. Para 2017, já temos novos projetos em nosso pipeline que 
deverão impulsionar nossos resultados em termos de reutilização e 
eficiência no consumo de água. 
 

 

 


