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Caminhos para construir um mundo melhor: 

ecoeficiência na Cervejaria Agudos 

 

1. Introdução 

 

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, 

com sede em São Paulo. Quarta maior cervejaria do mundo, está presente em 18 

países (Brasil, República Dominicana, Cuba, Saint Vincent, Dominica, Antígua, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Barbados, Argentina, Bolívia, Uruguai, 

Chile, Paraguai, Panamá e Canadá). Apenas no Brasil, possui 30 cervejarias, cinco 

fábricas verticalizadas, duas maltarias, mais de 100 centros de distribuição direta e 

seis centros de excelência.  

 

A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de 

surpreender seus consumidores. Dona de marcas como Antarctica, Brahma, Bohemia, 

Skol, Wäls e Colorado, é líder no segmento de cervejas na América Latina. Também 

compõem o portfólio os refrigerantes Guaraná Antarctica, Soda, Pepsi, Sukita, 

Antarctica Citrus e H2OH!; o isotônico Gatorade; o chá Lipton; os sucos Do Bem; e o 

energético Fusion, além da Brahma 0,0%, totalmente sem álcool.  

 

No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e 

trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão. A cervejaria 

reconhece na Gente Ambev – como chama os seus funcionários – o seu maior 

patrimônio. Por isso, investe continuamente na formação e desenvolvimento dos 

colaboradores, que são incentivados a se sentirem donos da companhia e a pensarem 

grande. Exemplo desse compromisso é que, há mais de 20 anos, a empresa conta com 

a Universidade Ambev, que recebeu mais de R$ 46 milhões em investimentos apenas 

em 2016.  

 

A reconhecida excelência em gestão da Ambev gera retorno aos acionistas e garante 

atuação sustentável. No ano de 2016, o volume de vendas da companhia chegou a 



 
 
 

quase 160 milhões de hectolitros de bebidas e a receita líquida foi de R$ 25 bilhões. E, 

mesmo com um cenário desafiador, a Ambev manteve o foco em inovações, reforçou 

suas marcas e investiu cerca de R$ 2 bilhões no país. 

 

A cervejaria também quer deixar um legado que se estenda para além dos 

investimentos e dos resultados financeiros. Para isso, conta com uma ampla 

plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas 

publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero 

e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois a Ambev 

acredita que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em 

conjunto. 

 

Entre os focos da plataforma de sustentabilidade da cervejaria, está buscar soluções 

para o problema da falta de acesso a água potável no Brasil. Hoje são mais de 30 

milhões de brasileiros que não têm água para os usos mais básicos, como beber, 

tomar banho e escovar os dentes; e a maior parte deles está em áreas rurais no 

semiárido. 

 

Daí surgiu a ideia de usar a capilaridade e capacidade de execução da Ambev em prol 

dessa causa. No início de 2016, a Ambev lançou uma água mineral com um conceito 

totalmente inovador. A AMA, que é uma água mineral que destina 100% do lucro para 

projetos de acesso a água potável no semiárido. As empresas têm hoje, mais do que 

nunca, um papel essencial na resolução de problemas sociais. Podem e devem usar 

sua estrutura, recursos e capacidade de execução em prol da resolução desses 

problemas. 

 

Por meio da AMA, a Ambev cria uma plataforma para viabilizar o investimento social 

do consumidor, fazendo o que sabe: fabricar, distribuir e vender bebidas. E o 

consumidor adquire e usufrui da água, ao mesmo tempo em que contribui para uma 

causa real e para projetos com alto potencial de transformação social. 

 



 
 
 

Vale destacar que a Ambev trabalha para reduzir o seu impacto no meio ambiente 

com ações que também contribuem para a perenidade do negócio. No Estado de São 

Paulo, um dos casos merece atenção. Além de atuar com os mais modernos 

equipamentos da indústria para produzir suas bebidas, a Cervejaria Agudos conta 

também com tecnologia de ponta no que se refere à ecoeficiência operacional. 

 

Localizada na Rodovia Marechal Rondon, km 137, a Cervejaria Agudos foi fundada em 

1951. Por lá, são produzidas as marcas Brahma, Skol, Antarctica e Antarctica Subzero, 

que são distribuídas para os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e para 

o sul de Minas Gerais. Mais de 720 funcionários, entre próprios e terceiros, fazem 

parte do time da Cervejaria.  

 

A Cervejaria é a única da Ambev no estado a ter 100% da matriz calorífica proveniente 

de energias renováveis. Além disso, 99,8% dos subprodutos são reaproveitados e o 

consumo de água é de 2,96 litros para a produção de 1 litro de cerveja – um dos cinco 

melhores entre as unidades cervejeiras da Ambev e inclusive inferior ao da média, que 

é de 3,02 litros de água para 1 litro de bebida. Agudos é também uma das cinco do 

país que fazem a secagem de fermento, que é reaproveitado pela indústria de ração 

animal.  

 

Para também engajar a comunidade e gerar impacto positivo, a Cervejaria Agudos 

realiza ações de conscientização com crianças que estudam em escolas do município. 

É um trabalho consistente, que alcança diversos atores da cadeia. 

 

2. Objetivos e Justificativa do Projeto:  

 

A preservação do meio ambiente é prioridade para a Ambev, que possui metas 

rigorosas para garantir sempre os melhores índices de ecoeficiência em todas as suas 

cervejarias. Para alcançar o sonho de unir as pessoas por um mundo melhor, a 

empresa trabalha interna e externamente, com parceiros, para aperfeiçoar processos.  

 



 
 
 

Desde a sua criação, a Ambev tem a água como a sua principal causa ambiental. E não 

poderia ser diferente, afinal, a água representa mais de 90% do seu principal produto. 

Por isso, realiza uma grande diversidade de ações que visam garantir a 

sustentabilidade do recurso. Além disso, a cervejaria também se esforça para gerar o 

mínimo possível de resíduos e para diminuir o consumo de energia e a emissão de gás 

carbônico na natureza. 

 

Hoje, a Ambev é referência internacional em gestão do uso de água na produção de 

bebidas e em melhores práticas ambientais. Isso graças ao seu Sistema de Gestão 

Ambiental, adotado há mais de 20 anos para estabelecer e monitorar a evolução 

contínua da ecoeficiência. 

 

Para economizar cada vez mais água, a Ambev investe continuamente em tecnologia 

de ponta e trabalha em diversas frentes, com treinamentos dos funcionários, 

campanhas internas de conscientização, utilização dos melhores equipamentos e 

tecnologias disponíveis, padronização de processos, ações de reaproveitamento de 

água e estabelecimento de metas individuais e coletivas. Nos últimos 13 anos, a 

cervejaria reduziu mais de 40% do seu consumo de água. Não poderia ser diferente, já 

que a água representa mais de 90% da composição do nosso principal produto, a 

cerveja. O empenho e o envolvimento de todos os funcionários nessa difícil missão 

são essenciais. 

 

A Ambev também trabalha muito para diminuir a geração de resíduo e de emissões de 

gases poluentes. Por exemplo, a cervejaria tem investido bastante em inovações para 

diminuir os impactos das suas embalagens no meio ambiente. Os vasilhames são 

constantemente redesenhados para que se tornem mais leves e usem menos material 

virgem. Nos últimos anos, o peso e os rótulos diminuíram, algumas garrafas ficaram 

mais cinturadas e as tampinhas menores. A cervejaria também investe bastante nas 

garrafas de vidro retornáveis, que tem um ciclo de vida maior e demoram mais para se 

tornar resíduo. 

 



 
 
 

O reaproveitamento dos resíduos gerados na produção é uma realidade em toda a 

empresa: mais de 99,24% dos subprodutos são reutilizados para outras funções, ou 

seja, a cervejaria quase não produz lixo. Em 2016, a Ambev garantiu ainda uma receita 

incremental de R$ 115,4 milhões com a venda e a reciclagem dos resíduos oriundos do 

processo, valor que aumentou 15% de 2013 a 2016. 

 

Outra frente com qual a cervejaria está comprometida é a atuação para diminuir o 

consumo de energia e a emissão de gás carbônico na natureza. Para isso, trabalha 

com duas metas: 

1) A primeira refere-se à operação e processos produtivos. Uma das ações para 

reduzir as emissões é a substituição do combustível fóssil por biomassa na 

produção de energia. 

2) Já a segunda meta está relacionada à cadeia logística. Para alcançá-la, a 

Ambev trabalha com programas de compartilhamento de frota. 

Cada cervejaria da Ambev tem a missão de acompanhar os indicadores ambientais 

com muito cuidado e atenção. Há também um esforço para estudar a realidade de 

cada comunidade e propor ações que atendam às necessidades locais. A Cervejaria 

Agudos, por exemplo, é uma das cinco unidades da Ambev no país que fazem a 

secagem de fermento, que é reaproveitado pela indústria de ração animal. 

 

3. Descrição do projeto: 

 

A Cervejaria Agudos atua em quatro frentes para diminuir o impacto de sua operação 

no meio ambiente e garantir a ecoeficiência: redução do consumo de água, da 

geração de resíduos e da emissão de poluentes, além do trabalho de educação 

ambiental. Vamos detalhar cada um deles a seguir. 

 

Água 

São realizadas diversas ações para diminuir o consumo de água. Campanhas de 

conscientização e treinamentos com funcionários, rota de vazamento, modulação do 



 
 
 

consumo de água pela produção e investimentos para o reaproveitamento fazem 

parte da rotina. Vale destacar que a Cervejaria Agudos foi uma das primeiras da 

Ambev a utilizar a água reaproveitada da lavadora para a limpeza do piso, prática 

depois replicada por diversas unidades. 

 

Além dos medidores instalados na captação de água, a Cervejaria possui medição 

setorizada e nos principais equipamentos – por exemplo, em lavadoras de garrafa 

retornáveis e pasteurizadores. São mais de 30 pontos de medição estratificando e 

acompanhando variações. Assim, garante não haver desperdícios e reduz o consumo. 

 

Medidores de vazão 

Continuamente, são implementados sistemas de redução e recuperação de água. 

Alguns exemplos são as torres de resfriamento e os sistemas nas saídas das lavadoras 

de garrafa para segundo uso em limpeza de piso. Os pasteurizadores de cerveja 

também possuem circuito fechado de água, onde toda água da saída passa por 

tratamento químico e torre de resfriamento e retorna para a entrada do equipamento, 

garantindo que o consumo seja apenas de água de reposição. 

 

 

 



 
 
 

                      

Sistema fechado de recuperação de água dos pasteurizadores 

 

Vale destacar que todas as atividades que envolvem a utilização de água são 

padronizadas, com checagem periódica da correta execução dos procedimentos. Elas 

também são monitoradas continuamente através de itens de verificação com 

ferramentas estatísticas. 

 

 

Gráfico DOT consumo de água – pasteurizador 

 

Cada área da Cervejaria também é responsável por controlar o consumo de água, 

implementando Melhores Práticas Operacionais e tratando não conformidades de 

consumo. Em todas as áreas, há funcionários na função de liderança com metas 

desdobradas para indicadores de energia e fluídos (água, energia, vapor e CO2). 

 

Além disso, a Cervejaria possui uma Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 

(ETEI), que tem capacidade para tratar cerca de 3,7 milhões de m³ de efluentes por 

ano, o equivalente ao tratamento de esgoto diário de uma cidade de 

aproximadamente 630 mil habitantes, 17 vezes maior do que a população do 

município de Agudos. 



 
 
 

 

O trabalho feito na ETEI possui duas etapas. No primário, todo o efluente da 

Cervejaria passa por peneiras e por um tanque equalizador, que permite a retirada dos 

materiais sólidos. Já no secundário o líquido vai para os reatores anaeróbios, onde é 

feita a remoção de 80 a 85% da matéria orgânica por bactérias anaeróbias – que a 

consomem e geram o biogás posteriormente reaproveitado como calor para as 

caldeiras. Em seguida, o efluente passa por um sistema aeróbio, que tem eficiência 

acima de 97% na remoção das matérias orgânicas. O resultado dessa etapa é o lodo, 

que é destinado para uma usina de compostagem e vira adubo.  

 

Depois de todo esse processo, o efluente tratado é devolvido à natureza. É feito um 

monitoramento completo em vários pontos antes e depois do lançamento para 

garantir a qualidade da água do rio. Parte do efluente tratado é também reutilizado na 

Cervejaria para irrigação dos jardins e limpeza de equipamentos da própria ETEI. 

 

Subprodutos 

Como dito anteriormente, a Cervejaria Agudos quase não produz lixo. Além de 

trabalhar para produzir o mínimo possível de subprodutos, o que é gerado ainda é 

reaproveitado na própria Cervejaria ou pelas cerca de 15 empresas que trabalham com 

a venda, reciclagem e reutilização desses resíduos. Em 2016, a unidade teve uma 

receita incremental de cerca de R$ 6,5 milhões com a venda de subprodutos para 

diversos fins. Para Ambev isso é ser sustentável: promover iniciativas para que toda a 

cadeia seja beneficiada. 

 

Parte dos subprodutos se torna ingrediente para ração animal. Alguns dos 

ingredientes usados por essa indústria são o bagaço de malte, proveniente do 

processo de brasagem, o pó e a casca do malte, que vem de beneficiamento, e a 

levedura, resultante do processo de secagem do resíduo da fermentação.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Para reduzir o impacto ambiental, a Ambev também aproveita parte dos subprodutos 

para compostagem. A Cervejaria Agudos foi uma das primeiras a implantar a 

compostagem própria, que começou em 2013 e se tornou benchmarking para as 

demais unidades no Brasil.  

 

O lodo aeróbio, descartado da ETEI, além das cinzas das caldeiras, da terra infusória 

do processo de filtração da cerveja e da serragem de madeira, tornam-se composto 

orgânico. Esse material é utilizado no plantio de eucaliptos. 

 

 

 

 

 

 

Secador de fermento 

Bagaço de malte 

Levedura seca 
Pó e casca de malte 

Lodo anaeróbio Serragem de madeira Cinzas das caldeiras 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra parte dos resíduos é reciclável. Papel, papelão e plástico em geral, por exemplo, 

são prensados e vendidos para empresas de reciclagem. Já os metais, como latas de 

alumínio, são prensados e vão para fabricantes de latas. As garrafeiras quebradas são 

trituradas e vendidas como matéria-prima para novos plásticos e a borras de rótulos 

vão para empresas de reciclagem de papel.  

 

Os cacos de vidro, por sua vez, são enviados para a Ambev Vidros, fábrica localizada 

no Rio de Janeiro, que produz garrafas. Vale destacar que essa é uma das maiores 

recicladoras de cacos de vidro na América Latina. De cada dez garrafas produzidas por 

lá, cinco são fabricadas totalmente com material reciclado. Isso representa uma 

economia anual de mais de 127 mil toneladas de material virgem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latas de alumínio prensadas Cacos de vidro 

Composto 

Plantação de eucaliptos 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissões  

Para diminuir o consumo de energia e a emissão de gás carbônico na natureza, a 

Ambev diversifica a sua matriz calorífica. Para isso, uma das ações é a substituição do 

combustível fóssil por fontes renováveis: na Cervejaria Agudos, 95% da matriz 

energética para geração de vapor é composta por biomassa (cavaco de madeira) e os 

outros 5% por biogás proveniente da ETEI.  

 

Plástico prensado 

Papelão prensado 

Garrafeira Moída 

Cavaco para utilização nas caldeiras 

Paletes descartados  



 
 
 

As sucatas dos paletes são usadas como biomassa, que, para suprir a necessidade 

energética da Cervejaria, é complementada com subprodutos gerados pela operação 

de fornecedores e também com cavaco tirado de podas de árvores. Por dia, são 

usadas, em média, 192 toneladas de cavaco de madeira.  

 

Educação ambiental 

Há três anos, a Cervejaria Agudos realiza um projeto chamado Trilha do Tatu em 

parceria com as secretarias de Educação e Meio Ambiente do município de Agudos. O 

objetivo é levar educação ambiental a crianças do 5º ano da rede pública de ensino. 

Durante o período letivo, a cada 15 dias, um grupo de alunos vai até a fazenda da 

Cervejaria e realiza uma trilha ecológica. Nesse percurso, o time de meio ambiente da 

Ambev aborda assuntos como reciclagem, consumo de água, além de apresentar 

fauna e flora local.  

 

No final da programação, as crianças respondem a um quiz sobre os temas 

apresentados. Cerca de 1.500 estudantes já passaram pelo projeto, inclusive vindos de 

munícipios vizinhos, como Bauru e Borebi. O retorno que a Cervejaria recebe dos pais 

e dos professores é que esse projeto contribui significativamente para a formação 

desses alunos. 

 

Além disso, a Cervejaria também realiza várias outras ações com a comunidade em 

datas especiais. Em maio de 2016, por exemplo, promoveu uma Pedalada Ambiental, 

que contou com a presença de cerca de 200 ciclistas e culminou com o plantio de 

mudas. Já em junho do mesmo ano, fez uma Feira Cultural em conjunto com a 

Faculdade de Agudos (Faag). Os funcionários da Cervejaria ministraram palestras 

sobre conscientização ambiental e distribuíram mudas de plantas nativas para os 

participantes.  

 



 
 
 

 

Ação feita pela Cervejaria com crianças da comunidade de Agudos 

 

4. Resultados Obtidos:  

 

O trabalho feito em Agudos para garantir os melhores índices de ecoeficiência 

operacional é uma prova de que a empresa não mede esforços para alcançar o sonho 

de construir um mundo melhor. Em 2016, a Cervejaria Agudos recebeu, inclusive, o 

reconhecimento de mais ecoeficiente dentre as unidades da Ambev na região da qual 

faz parte. 

 

O trabalho constante permitiu uma melhoria de 10% no índice de reaproveitamento 

de subprodutos nos últimos dois anos. Hoje, a Cervejaria reutiliza 99,8% de todos os 

subprodutos gerados, índice que está entre os mais eficientes da Ambev. Ou seja, 

podemos dizer que praticamente não há geração de lixo. 

 

Além disso, é a única cervejaria da Ambev no Estado de São Paulo que tem 100% da 

matriz calorífica proveniente de energias renováveis, sendo que 95% é composta por 

biomassa e os outros 5% por biogás proveniente da ETEI. A unidade foi pioneira ao 

deixar de queimar o biogás na atmosfera para usar 100% da geração dos reatores na 

produção de energia calorífica para as caldeiras. Com essa renovação da matriz 



 
 
 

energética, a Cervejaria deixou de lançar cerca de 1.800 toneladas de CO2 no último 

ano, o que equivale à atividade de mais de 240 mil árvores no período. 

 

No que se refere à água, Agudos tem um excelente índice de consumo, um dos cinco 

melhores entre as unidades cervejeiras da Ambev. Hoje, são usados 2,96 litros de 

água para produzir 1 litro de bebida, número inferior inclusive à média, que é de 3,02 

litros de água para 1 litro de cerveja. Nos últimos cinco anos, esse índice diminuiu 44% 

– economia de água equivalente ao necessário para abastecer uma cidade como 

Agudos por 1 ano. 

 

A Estação de Tratamento de Efluentes Industriais, que tem capacidade para tratar 

cerca de 3,7 milhões de m³ de efluentes por ano, é também uma importante etapa 

desse processo. A eficiência da ETEI cresceu 5% nos últimos três anos e a carga 

orgânica tratada é equivalente à geração de esgoto de um município como Agudos 

por sete anos. 

 

Ou seja, o trabalho realizado na Cervejaria Agudos mostra que a Ambev tem uma 

preocupação genuína com o meio ambiente e gerencia a sua plataforma de 

sustentabilidade com a mesma disciplina com que acompanha as demais áreas do 

negócio. Os indicadores de ecoeficiência apontam que a Cervejaria está no caminho 

certo para construir um mundo melhor. 

 


