
 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO  

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO CRUZ MARTINS GIACCHETTI 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO NA REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EM INDÚSTRIAS 

FARMACÊUTICAS: UM ESTUDO DE CASOS COMPARADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

 

Marcelo Cruz Martins Giacchetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO NA REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EM INDÚSTRIAS 

FARMACÊUTICAS: UM ESTUDO DE CASOS COMPARADOS 

 

 

INNOVATION IN THE REDUCTION IN WATER CONSUMPTION IN 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES: A COMPARED CASE STUDY  

 

 

 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Nove de 

Julho – UNINOVE, como requisito para obtenção do grau 

de Mestre em Gestão Ambiental e Sustentabilidade. 

 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre de Oliveira e Aguiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacchetti, Marcelo Cruz Martins.  

 

     Inovação na redução no consumo de água em indústrias 

farmacêuticas: um estudo de casos comparados./ Marcelo Cruz 

Martins Giacchetti. 2016. 

     163 f. 

 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - 

UNINOVE, São Paulo, 2016. 

     Orientador (a): Prof. Dr. Alexandre de Oliveira e Aguiar. 

1.  Água. 2. Consumo. 3. Eco inovação.  

 

      I. Aguiar, Alexandre de Oliveira e.             II.  Titulo.  

                                                                                CDU 658:504. 06 
 
 
         
       
 

 

 

 

   

 

 



 

 

INOVAÇÃO NA REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA EM INDÚSTRIAS 

FARMACÊUTICAS: UM ESTUDO DE CASOS COMPARADOS 

 

 

POR 

MARCELO CRUZ MARTINS GIACCHETTI 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Nove de 

Julho – UNINOVE, como requisito para obtenção do grau 

de Mestre em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, 

apresentada à banca examinadora formada por:  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira e Aguiar – Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Caetano Sanches Mancuso – Universidade de São Paulo – USP 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Luiz Côrtes – Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

 

 

  

 

 

 

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico esse trabalho as cinco Marias e 

um José de minha vida. Maria Tereza, 

Maria Fernanda, Maria Isabel, Maria 

Aparecida, Maria Conceição e José 

Carlos, por tudo que eles representaram 

e ainda representam em minha vida. 

 

Dedico de forma muito especial a minha 

amada esposa, companheira e parceira 

Patricia, pessoa responsável por eu 

conseguir concluir essa aventura. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha esposa, Patricia Lima Nogueira Giacchetti, pela paciência, amor incondicional 

e incentivo durante toda essa jornada. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Alexandre de Oliveira e Aguiar que me aceitou como 

orientando e teve paciência para compreender as dificuldades que enfrentei durante o Mestrado; 

por suas ideias, dicas e sugestões às quais enriqueceram e serviram de guia para este trabalho. 

A Maria Isabel C. M. G. de Moraes pelos contatos com as empresas pesquisadas sem os 

quais a pesquisa não teria acontecido. 

Ao Jair Calixto da Sindusfarma pelo apoio nas tentativas de contato com as empresas 

farmacêuticas. 

A Wevers Messias Santos, colega de trabalho, que me poupou horas de digitação quando 

criou um programa de computador para ler uma lista de CNPJ´s e retornar o CNAE´s e 

geolocalizações das empresas com contrato de demanda firme com a SABESP. 

Aos funcionários das fábricas visitadas por disponibilizarem tempo em suas agendas 

para responderem as minhas entrevistas e me acompanharem nas visitas. 

Aos colegas da turma com os quais muito aprendi e em especial aos colegas de grupo, 

Cristiano Silveira Ribeiro, Eliana Luz e Flávia Silva pelos trabalhos que produzimos. 

À Maria Tereza Marcondes Cruz Martins, pelo auxílio nas revisões dos textos. 

Às secretárias do GeAS, pelo auxilio e orientação nos assuntos administrativos e 

tratativas burocráticas.  

À direção do UNINOVE por acreditar em mim, oferecendo a bolsa de estudos.  

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, que muito me ensinaram. 

Aos amigos e familiares que contribuíram direta ou indiretamente com minha 

caminhada e compreenderam a minha ausência durante essa jornada. 

  



 

 

RESUMO 

 

Há alguns anos tem se falado sobre as questões ambientais e, em especial, sobre as questões 

relacionadas à escassez de água em todo o país, e em especial no município de São Paulo. As 

indústrias do ramo farmacêutico demandam água, não somente no seu processo produtivo, mas 

também no que diz respeito à lavagem dos equipamentos e nos processos de apoio. Esta 

pesquisa envolveu a problemática da escassez de água e procurou discutir as principais ações 

tomadas pelas indústrias do ramo farmacêutico para minimizar o consumo de água. O objetivo 

principal foi analisar as ações adotadas visando o aumento de eco eficiência no uso de água. 

Buscou-se também entender como essas ações poderiam ser classificadas segundo as teorias de 

eco inovação, da produção mais limpa e de eco eficiência. A metodologia da pesquisa foi de 

natureza qualitativa e modalidade exploratória, sendo o estudo de caso o método utilizado. A 

pesquisa de casos múltiplos ocorreu entre duas empresas do setor farmacêutico do Estado de 

São Paulo e observou-se que apesar das ações declaradas pelas empresas, a diminuição do 

consumo de água não foi efetiva. Uma das empresas teve resultados de redução em anos 

anteriores, mas a tendência de redução não foi mais observada.  Dentre as ações que vem sendo 

implantadas e que se destacaram estão: redesenho dos processos produtivos, troca de itens das 

instalações das fabricas, automatização de sistemas Clean in Place, instalação de hidrômetros, 

reutilização de água excedente e substituição de equipamentos de produção redutores de 

consumo de água. Dentre as evidências encontradas destaca-se a adoção de um índice de 

consumo de água por unidade produzida (m3/1000 unidades produzidas) que demostra de forma 

clara o desempenho ambiental da operação para o insumo água. Ao fim do estudo foram 

apresentadas fontes de informações sistemáticas, ideias para mudanças,  e um conjunto de ações 

que deveriam ser tomadas por empresas que desejem uma redução no consumo de água tais 

como melhoria nos processos, nas instalações e equipamentos, treinamento e sensibilização e 

controle de indicadores de consumo. Seguiu-se como sugestões para estudos futuros a 

ampliação dos estudos sobre redução do consumo de água para mais empresas do ramo e 

empresas de outros segmentos. 

 

 

Palavras-chave: água, consumo, eco inovação.  



 

 

ABSTRACT 

The subject water is a problem that has been discussed for some years in particular on issues 

related to water scarcity across the country, and especially in São Paulo. The pharmaceutical 

industry industries require water, not only in its production process but also in relation to the 

washing of the equipment and the supporting processes. This research involved the issue of 

water scarcity and sought to discuss the main actions taken by the pharmaceutical industry 

industries to minimize water consumption. The main objective was to analyze the actions taken 

in order to increase the eco-efficiency in water use. It sought to understand how these actions 

could be classified according to the theories of eco innovation, cleaner production and eco-

efficiency. The research methodology was qualitative and exploratory mode, and the case study 

the method used. The study of multiple cases took place between two companies in the 

pharmaceutical sector of the State of São Paulo and it was observed that despite the actions 

reported by the companies, the reduction of water consumption was not effective. One of the 

companies was reduced results in previous years, but the downward trend was not observed 

anymore. Among the actions that have been implemented and that stood out are the redesign of 

production processes, exchange of items on the premises of factories, automation Clean in place 

systems, installation of water meters, surplus water reuse and replacement of reducing 

production equipment consumption water. Among the evidence found there is the adoption of 

a per-unit water consumption index produced (m3 / 1000 units produced) which demonstrates 

clearly the environmental performance of the operation for the input water. At the end of the 

study were presented systematic sources of information, ideas for actions and a set of actions 

that should be taken by companies wishing a reduction in water consumption such as improving 

processes, facilities and equipment, training and awareness and control consumption indicators. 

As suggestions for future studies to expand the studies on reducing the consumption of water 

for more companies in the industry. 

 

Keywords: water consumption , eco innovation 
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1 INTRODUÇÃO 

A crise hídrica enfrentada pela cidade de São Paulo no triênio 2013 - 2015 fez com que 

o volume armazenado pelo Sistema Cantareira tivesse entre os dias 25/01 e 03/02 apenas 3,9% 

de volume armazenado disponível, marca histórica nunca registrada no Sistema Cantareira 

conforme Figura 1.  

Um comitê para enfrentamento da crise, formado pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE), a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), estimava que o Sistema Cantareira se esgotaria pela 

primeira vez em junho de 2014, se nada fosse feito. (Barifouse, 2014). O governo estadual 

apontava que o problema era gerado pelo clima e o Ministério Público questionava suas ações 

durante a crise. Em um debate sobre a falta de água na Assembleia Legislativa de São Paulo, o 

presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, afirmou que, se a crise 

hídrica no Sistema Cantareira continuasse, só restaria o lodo após a retirada da segunda cota do 

volume morto. Defendia que as medidas paliativas deveriam ter sido tomadas enquanto havia 

água nos reservatórios(Santiago, 2014). 

A Figura 1 destaca também os percentuais de 14,6% e 2,3% que aconteceram nos dias 

15/05/2014 e 23/10/2014 respectivamente. Nesses dias a SABESP informou que as águas 

armazenadas nas lagoas, e que estão abaixo das cotas de captação, seriam consideradas no 

volume de armazenamento do Sistema Cantareira.  Com isso o volume de água total 

armazenada pelo Sistema Cantareira que era de 982 milhões de m³ se transformou em 1.269,5 

milhões de m³ (SABESP, 2014).  

 

Figura 1 – Porcentagem de volume armazenado no Sistema Cantareira 

Fonte: Autor dados no Apêndice G. (SABESP, 2014) 
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O problema de escassez de água no atendimento da população e as atividades 

econômicas de uma região não são somente enfrentados pela cidade de São Paulo. A bacia do 

Piracicaba, que até o ano de 2013 fornecia 31 m³/s para a bacia do Alto Tietê, por meio de 

transposição para abastecimento do Cantareira, também enfrentou problemas com a crise 

hídrica e, em Maio de 2014, a ANA e o DAEE determinaram que a vazão fornecida para o 

sistema Cantareira fosse reduzida para 21,5m³/s. Para ANA e o DAEE a escassez de chuvas, 

ocorridas entre Janeiro e Abril de 2014 na região Sudeste, registraram vazões inferiores às 

menores já observadas no histórico da região(ANA, 2014). Tal fato envolveu conflito na 

renovação da outorga da transposição e esse tema foi adiado para ser tratado em 2017. (DAEE, 

2015) 

Perante uma situação de crise e entendendo que a água é um dos tópicos centrais no 

desenvolvimento sustentável, por ser ela responsável por contribuir com a melhoria do bem-

estar social e econômico da sociedade, existe uma natural preocupação com o gerenciamento e 

disponibilidade deste insumo, sendo um assunto que vem sendo tratado pelas Nações Unidas 

desde 2003 com o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos (WWAP, 2015a). Os temas já abordados por esse relatório são: “Água para as Pessoas, 

Água para a Vida”(WWAP, 2003), “Água, uma Responsabilidade Compartilhada”(WWAP, 

2006), “Água num Mundo em Mudança”(WWAP, 2009), “Gerenciando Água sob Incerteza e 

Risco”(WWAP, 2012), “Água e Energia “(WWAP, 2014), “Água para um mundo 

Sustentável”(WWAP, 2015a).  

Entre os maiores consumidores de água estão às indústrias, sendo que 9,81% do volume 

de água da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é para uso industrial; já nas Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí esse percentual sobe para 14,08%. Dentre esses 

consumidores, está a indústria farmacêutica (SigRH, 2015). 

A SABESP disponibiliza para empresas que tenham intenção de garantir seu 

abastecimento, um modelo de contrato denominado “Contrato de Demanda Firme” que faz com 

que o valor do insumo água seja reduzido para aquelas que o adotem.  

Contrato de Demanda Firme é uma modalidade de prestação de serviços da SABESP 

onde a empresa contrata uma quantidade fixa de fornecimento de água tendo, em contrapartida, 

uma redução na conta de água. As empresas que aderem a esse tipo de contrato demonstram 

através deste contrato consciência do impacto econômico da água em seus custos, buscando 

formas de reduzi-lo.   
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Atitudes com estas demonstram a preocupação das organizações que buscam na 

inovação a redução de consumo deste recurso, para que em 2050, a visão da Organização das 

Nações Unidas (ONU) de água para todos possa ser alcançada (WWAP, 2015a).  

A adoção de práticas inovadoras para enfrentar o desafio da escassez de recursos 

naturais pode ser realizada de forma radical ou incremental através de mudanças nos processos 

e/ou produtos, de forma a alcançar uma vantagem competitiva sustentável para o negocio. 

Mudanças de processos sugeridos pela prática de produção mais limpa como redução, 

reutilização, reciclagem do insumo podem ocorrer na forma de inovações ou de simples 

melhorias. Para inovar, algumas empresas investem em ações como treinamento, participação 

em feiras, participação de seminários de forma a adquirirem novos conhecimentos sobre a 

utilização da matéria prima e com isso conseguir propor mudanças para economizar tais bens. 

As eco-inovações são geradas pelas mudanças em produtos e processos, diminuindo o grau de 

poluentes em sua composição e a quantidade de recursos e serviços naturais necessários para 

sua manufatura.  Para o insumo água, as mudanças apresentadas pela eco-inovação estão: 

tratamento das águas residuais, industriais e domésticas, controle de poluição, gerenciamento e 

reutilizando e minimizando sua utilização (DIAS, 2014).  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 No Brasil, a água tem sido preocupação das instituições publicas e privadas desde que 

se percebeu a gravidade da situação hídrica a partir da redução da disponibilidade de água em 

seus reservatórios. Esse contexto envolve a discussão de que, não é suficiente apenas buscar 

alternativas para captação de água e sim, saber utiliza-la de forma consciente visando a eco 

eficiência. Apesar de muitas empresas entenderem a importância da redução no consumo, 

pouco se faz para isso. Sendo assim, o uso consciente da água tem sido um apelo frequente nas 

principais mídias do país. Em São Paulo, a crise se agravou e o Estado de forma mandatória 

precisou, além de criar campanhas de conscientização, impor multas e sanções para as empresas 

e pessoas que não diminuíssem seu consumo.   

Como formas de controle e redução, algumas empresas adotam formas de contrato 

diferenciadas. Um exemplo são os contratos de demanda firme com a SABESP que visam 

garantir um menor custo no fornecimento de uma quantidade fixa de água para empresas que 

queiram esse serviço. Empresas de diversos segmentos podem obter esse tipo de contrato e 
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dentre elas, as indústrias farmacêuticas. No entanto, há também diversas empresas no estado 

que não optam por este tipo de contrato com a SABESP e seguem no seu consumo controlado 

de forma mais particular. No caso especifico da indústria farmacêutica, a água é fundamental 

não somente para os processos de produção, mas também, para a higienização de equipamentos 

e processos de apoio. 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

Tradicionalmente, a solução do problema da água é buscar água mais longe, mas isso 

tem um limite de custo e de sustentabilidade. Ações para reduzir o consumo são necessárias. 

Com base na situação acima, questiona-se: como as indústrias farmacêuticas estão se 

mobilizando para redução do consumo de água e que tipos de ações as mesmas tem implantado 

para reduzir seu consumo de água? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar as ações adotadas em indústrias farmacêuticas, visando o aumento da eco 

eficiência no uso de água. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os processos que sofreram ações de melhoria para diminuir a utilização de 

água. 

 Analisar as ações do ponto de vista da inovação. 

 Identificar as formas de monitoramento do consumo de água utilizadas nas empresas. 

 Identificar as barreiras para as ações de maior impacto. 

 Identificar as fontes nas quais a indústria se informa para adquirir conhecimento sobre 

o tema. 
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 Descrever fontes alternativas utilizadas pela indústria para diminuir o consumo de água 

do sistema público. 

 Analisar se a gestão das melhorias tem sido efetiva para a redução do consumo de água. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

A indústria é frequentemente criticada como sendo a principal causa de muitos problemas 

sociais e ambientais (Zeng, Liu, Tam, & Shao, 2008). No caso especifico da indústria 

farmacêutica, as operações de fabricação estão associadas com altos níveis de consumo de água 

(Shukla & Gottschalk, 2013) e são consideradas como um dos maiores usuários de solventes 

orgânicos por quantidade de produto final (Boltic et al., 2013). O impacto ambiental das 

indústrias farmacêuticas é cada vez maior, levando a necessidade de desenvolvimento e 

implementação de operações de produção ambientalmente aceitáveis (Ramasamy, Titchener-

Hooker, & Lettieri, 2015). 

A gestão adequada dos recursos hídricos é essencial para garantir o desenvolvimento 

econômico e social sustentado (Hutton & Bartram, 2008). Identificar e posteriormente entender 

atitudes particulares no uso da água, é de suma importância na gestão mais eficaz deste 

importante recurso natural (Segerfeldt, 2005). Diante do cenário hídrico existente no Brasil e 

em particular no Estado de São Paulo, as empresas tem se preocupado em agir de forma a 

permitir redução do consumo de água em suas operações. Entender as percepções sobre as 

necessidades ambientais e as principais ações específicas de prevenção e controle em indústrias 

do ramo farmacêutico, justifica os esforços deste trabalho. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O estudo foi dividido em capítulos, sendo o primeiro capítulo introdutório ao tema, 

apresentando a contextualização, a questão da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

específicos e a justificativa. 

O segundo capítulo trata do referencial teórico sobre Produção mais limpa, Eco 

inovação, Eco eficiência e questões da água. 
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O capitulo três apresenta o método de pesquisa dividido em tipo de pesquisa, as unidades 

de análises, os instrumentos de coleta de dados e a analise e tratamento de dados. 

O capitulo quatro envolve a pesquisa propriamente dita, evidenciando o que foi coletado 

na visita, nos documentos e no relatório GRI das empresas. 

O capitulo cinco apresenta a discussão dos resultados. 

Por fim, o capitulo seis trata das conclusões sobre este trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A ÁGUA 

A água é um dos principais elementos para a sobrevivência humana uma vez que está 

presente na composição dos elementos e é a base para a funcionalidade de organismos vivos. 

Além disso, a água é um dos recursos mais abundantes na Terra, provavelmente ao lado do 

oxigênio (Wu, Olson, & Birge, 2013). “Você poderia sobreviver sem comida durante varias 

semanas, mas apenas alguns dias sem água. Quantidades enormes de água são necessárias para 

lhe fornecer alimento, abrigo e atender a outras necessidades e desejos. A água também 

desempenha um papel importante ao esculpir a superfície terrestre, controlar o clima, e remover 

e diluir poluentes e resíduos solúveis em água” (Miller Jr, 2008, p. 266). 

A água está presente nos estados sólido, líquido e gasoso. O mais comum para consumo 

é apresentado no estado líquido podendo ser encontrada em diversos locais. Na tabela 1 é 

possível visualizar a distribuição da água. 

Tabela 1: Distribuição porcentual da massa de água no planeta 

 

Água Salgada 97,50% 

Água doce 2,50% 

          Calotas Polares e Geleiras 68,90% 

          Águas subterrâneas profundas 28,03% 

          Águas subterrâneas acessíveis 1,86% 

          Rios e lagos 0,30% 

          Outros reservatórios 0,90% 

Fonte: Autor (adaptado de (Rebouças, 2001, p. 332)). 

 

Conforme se vê na tabela 1, apenas 2,16% da quantidade total de água são exploradas 

para o consumo, uma vez que a distribuição de água doce é relativamente pequena. Já os demais 

tipos de água estão localizados em condições adversas, não podendo ser utilizadas em sua forma 

de apresentação original sendo necessário o seu tratamento.  

Albuquerque, Ribeiro, Felipe, Guedes, & Albuquerque (2004) definem que “o 

deficitário manejo dos recursos hídricos, relacionado, entre outros, a altos níveis de poluição 
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hídrica e de perdas no sistema de abastecimento, a um alto desperdício de água pelo usuário 

final, gera grandes pressões nos sistemas de abastecimento de água dos centros urbanos”. 

“Além dos problemas relacionados à quantidade da água – tais como: escassez, 

estiagens e cheias - há também aqueles relacionados à qualidade da água. A contaminação de 

mananciais impede, por exemplo, seu uso para abastecimento humano. A alteração da qualidade 

da água agrava o problema da escassez desse recurso” (Braga et al., 2005, p. 74). Um exemplo: 

a água da chuva costumava ser considerada pura. A revolução industrial provocou a produção 

não intencional de precipitação ácida com inúmeras consequências inesperadas, localmente, 

regionalmente e globalmente (Lambooy, 2011). 

No Brasil, a gerência do Estado sobre os recursos hídricos teve seu início quando foi 

instituído o Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, conhecido como Código de Águas. Em 

1998 a Constituição estabeleceu como bens da União, em seu artigo 20, os lagos, rios e 

quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 

sirva de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 

bem como os terrenos marginais e as praias fluviais e no artigo 26 as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União (Constituição, 1988).   

No ano de 1997 a lei n. 9.433, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) e definiu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH); no ano de 2000 a Lei n. 

9.984 cria a Agência Nacional de Águas (ANA), e no ano de 2001 a Resolução CONAMA n. 

16 estabelece os critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos. 

(Hespanhol, 2008).  

2.1.1 Utilização da Água 

A água pode ser utilizada de diversas maneiras e atender às várias necessidades do 

homem com relação a sua sobrevivência.  Exemplos de sua utilização são vistos no 

abastecimento humano, no abastecimento da indústria, na irrigação, na geração de energia, na 

navegação, na assimilação e no transporte de poluentes, na preservação da fauna, na 

preservação da flora, na aquicultura e na recreação.  

A escassez, um dos temas mais discutidos atualmente no Brasil, é decorrente da 

utilização indiscriminada da água, sem a devida preservação. Também há necessidade de ajustar 
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a oferta de água de acordo com a sazonalidade e evitar o desperdício na utilização da água, 

levando o seu retorno ao local em que foi originada. (Giacchetti & Nogueira, 2015) 

Lima, Dambros, Antonio, Janzen, & Marchetto (2011) reforçam que a escassez de água 

tem se tornado um problema cada vez mais severo em todo o mundo, em decorrência do 

consumo excessivo de água bruta, das mudanças climáticas, da poluição da água e do consumo 

insustentável dos recursos hídricos. Sendo assim, a aplicação da inovação no uso tradicional ou 

até mesmo alternativo de recursos hídricos, estão sendo consideradas como opções atrativas 

para reduzir o consumo de água potável. 

2.1.2 Qualidade da Água 

Muitas vezes a fonte de água não está de acordo com os padrões determinados para o 

abastecimento publico, sendo fundamental a alteração das suas características através do seu 

tratamento (Baird, 2007). 

Essa não conformidade de padrões trás uma preocupação para a sociedade quanto a 

qualidade da água, visto que esta pode variar dependendo da forma de utilização do recurso. Se 

o uso for para abastecimento de sua população e, portanto potável, maiores exigências serão 

feitas nesse padrão.  Se for para utilização agrícola e industrial padrões diferenciados podem 

ser adotados. Os padrões que tornam uma fonte de água poluída envolvem mudanças de suas 

características físicas, alteração das suas características químicas e  alteração das suas 

características biológicas, o que torna água imprópria para a sua utilização. Os municípios têm 

como preocupação manter os padrões de qualidade de suas águas, pois essas são utilizadas para 

o abastecimento de sua população. 

Braga et al., (2005, p. 82) conceituam poluição como “a alteração de suas características 

por quaisquer ações ou interferências, sejam elas naturais ou provocadas pelo homem. Essas 

alterações podem produzir impactos estéticos, fisiológicos ou ecológicos. O conceito de 

poluição da água tem se tornado cada vez mais amplo em função de maiores exigências com 

relação à conservação e ao uso racional de recursos hídricos”.   

Os principais poluentes da água são: orgânicos biodegradáveis, os metais solúveis 

(como por exemplo, bário, arsênico, cadmo, cromo, mercúrio e chumbo), nutrientes em 

excesso, patógenos, particulados, alterações de temperatura e radioatividade. Estes poluentes, 

uma vez em contato com água, alteram a sua composição e mudam suas características 

químicas, físicas e biológicas. As principais alterações estão relacionadas à diluição, onde 
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substancias em contato com a água tem a sua concentração reduzida se comparada à situação 

anterior, e a ação hidrodinâmica, onde os corpos de água transportam poluentes. Neste caso 

específico, a agitação no transporte pode levar a alterações nas características das moléculas 

por divisão ou levar a mistura por agitação (Braga et al., 2005, p. 82). 

A qualidade da água também pode ser afetada pela gravidade, a luz e a temperatura. A 

gravidade pode levar à sedimentação de substâncias poluidoras que estejam suspensas no meio 

aquático, o que é positivo. A luz, por sua vez, impacta na sobrevivência das algas, as quais 

participam de ciclos de nutrientes na oxigenação do meio aquático. Por fim, a temperatura 

impacta na solubilidade de água com relação aos gases e também a sais. A qualidade da água 

pode ser identificada a partir de indicadores físicos, indicadores químicos e indicadores 

biológicos. Os principais indicadores físicos são cor, turbidez, sabor e odor. Os principais 

indicadores químicos são salinidade, dureza, alcalinidade, corrosividade e a presença de ferro, 

manganês, impurezas orgânicas, nitrogênio, cloretos e compostos tóxicos. Por fim, os 

indicadores biológicos estão relacionados à quantidade de micro-organismos que desenvolvem 

suas atividades na água, alterando as características. A avaliação da qualidade da água pode ser 

feita transformando os parâmetros qualitativos em números, determinando o Índice de 

Qualidade da Água (Giacchetti & Nogueira, 2015). 

As ações básicas para a vigilância da qualidade da água para consumo podem ser 

identificadas na Figura 2. 
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Figura 2 – Ações para a operacionalização da vigilância da qualidade da água para consumo humano no Brasil 

Fonte: Adaptado do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Daniel & 

Cabral, 2011) 

2.1.3 Captação de Água 

Uma questão importante na captação de água é manter a disponibilidade, independente 

de sazonalidades e variações do clima. Uma das formas de se fazer isso é através dos 

reservatórios. 

A captação de água em fontes distantes, modelo proposto pelos romanos em 312 a.c. 

não faz mais sentido e a utilização eficiente se faz necessária. (Rebouças, 2001) 

Braga et al. (2005) informa que a construção de reservatórios e represas torna-se uma 

opção viável, uma vez que pode ser liberada após a sua utilização ou reaproveitamento para 

geração de energia elétrica. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) utiliza o sistema de 13 represas para 

atender a sua população, são elas: Atibainha, Billings, Biritiba-Mirim, Taiaçupeba, Cachoeira, 

Jacareí, Jaguari, Jundiaí, Paiva Castro, Paraitinga, Pedro Beicht , Ponte Nova e Ribeirão do 

Campo. (ANA, 2010b).  

2.1.4 Tratamento da Água 

Dado que a água não está disponível na natureza, na maioria dos casos, com a qualidade 

necessária, particularmente nos quesitos sanitários de potabilidade, é necessário que se proceda 

seu tratamento antes que seja disponibilizada para a população. No caso da água potável, a 

legislação em vigor define parâmetros-alvo para o tratamento, conforme explicam Braga et al 

(2005, p. 105): 

“A portaria em vigor define o padrão de potabilidade como sendo os conjuntos de 

valores máximos permissíveis das características de qualidade da água destinada ao 

consumo humano. Neste documento são relacionadas às características físicas, 

organolépticas e químicas, seus Valores Máximos Permissíveis (VMP) e as 

características de qualidade microbiológicas e radioativas. O padrão de potabilidade 

define o limite máximo para cada elemento ou substancia química, não estando ali 

considerados eventuais efeitos sinérgicos entre elementos ou substâncias” 

 

 “A qualidade da água “bruta” (não tratada), extraída de águas superficiais ou 

subterrâneas, cujo uso final é o consumo humano, varia amplamente, desde quase pura até a 

altamente poluída. Como os tipos e as quantidades de poluentes de água bruta são variáveis, os 

processos usados na purificação também variam de um lugar para outro” (Baird, 2007, p. 488). 
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O tratamento da água ocorre na estação de tratamento de água (ETA) por meio de 

operações unitárias que objetivam retirar substâncias nocivas, micro-organismos, excessos de 

compostos orgânicos e impurezas. Um exemplo de um dos passos deste tratamento é a 

decantação ou sedimentação, que consiste na retirada de matéria em suspensão.  Muito 

frequentemente associa-se uma etapa de coagulação ou floculação, com uso de produtos 

químicos coagulantes para formar flocos, que são removidos com mais facilidade na 

decantação.  A filtração, por sua vez, é um processo que utiliza areia, antracito, diatomita e 

outros materiais de granulometria fina, para retirar as impurezas leves. No processo de 

desinfecção há a destruição dos organismos patogênicos através de aplicação de cloro, ozônio  

e outros compostos. Além disso, pode haver a necessidade de remoção de cálcio e magnésio, 

que foca remover a dureza através da inserção de substâncias, reduzindo a quantidade de sólidos 

na água. A aeração visa a remoção de substâncias voláteis que possam causar a presença de 

odor e sabor da água, bem como do CO2 que gera a corrosão. Em certos casos pode haver a 

necessidade de operações específicas para remoção de ferro e de manganês, que é o processo 

que ocorre somente quando há concentrações significativas destas substâncias. No Brasil, há 

ainda a Fluoretação, que aumenta a concentração de Fluoreto na água para prevenir cáries e 

reduzir bactérias. (Giacchetti & Nogueira, 2015). 

A estação de tratamento de água (ETA) pode ser exemplificada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Esquema de uma estação de tratamento de água (ETA) 

Fonte: Braga et al., 2005, p. 111 
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A dessalinização surge, ao final, como outra maneira de tornar a água doce disponível 

ao homem. Ela tem como objetivo retirar sais dissolvidos na água do mar, aquíferos ou lagos 

(água salobra ou com levemente salgada) (Giacchetti & Nogueira, 2015). 

2.1.5 Água de Reuso 

“Os dois principais fatores que causam escassez de água são clima seco e excesso de 

pessoas usando uma reserva segura de água” (Miller Jr, 2008, p. 269).  

“O fenômeno da escassez não é, entretanto, atributo exclusivo das regiões áridas e 

semiáridas. Muitas regiões com recursos hídricos abundantes, mas insuficientes para atender a 

demandas excessivamente elevadas, também experimentam conflitos de uso e sofrem restrições 

de consumo que afetam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida” (Braga et al., 

2005, p. 111). 

Uma das formas de reaproveitamento da água é através da estação de tratamento de 

efluentes (ETE). A estação de tratamento de efluentes antigamente tinha o objetivo de tratar os 

efluentes para devolver para o corpo d´água. Esse tratamento pode ser aperfeiçoado permitindo 

diversos tipos de reuso, dependendo das oportunidades e da tecnologia utilizada. A ETE utiliza 

métodos de tratamento em conjunto transformando as águas resultantes de diversos processos 

em água de reuso. A água resultante da ETE é lançada em corpos d’água que podem ser 

utilizados de base para a captação de água para uma estação de tratamento de água (ETA).  

Após o tratamento a água de reuso pode ser utilizada em atividades urbana, industrial ou 

agrícola. 

No uso urbano, a água originada do tratamento de efluentes e esgotos são utilizadas para 

potáveis ou não potáveis. A utilização para fins potáveis inclui a utilização do reuso indireto, a 

aplicação de barreiras diversas de tratamento e a utilização exclusiva de esgotos domésticos. O 

uso para fins não potáveis envolvem a irrigação de áreas verdes, a lavagem de calçadas e áreas 

sem jardins, a reserva para utilização em resposta a emergências, as decorações utilizando água, 

a descarga em vaso sanitário (residencial ou publico) e a lavagem de carros, trens e ônibus. Para 

fins não potáveis as exigências sanitárias são mais simples, mas deve-se preocupar com o risco 

de mistura ou confusão com água potável. O uso industrial não requer água potável e por isso 

pode ser derivada de estação de tratamento de efluentes (ETE) (Mancuso & Santos, 2003). A 

água para finalidades industriais pode ser utilizada em dispositivos de aquecimento e caldeiras, 

em dispositivos de resfriamento, em processos industriais e em processos de construção civil. 
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A qualidade da água na indústria tem seus padrões diferenciados a depender de seu uso 

(Mierzwa & Hespanhol, 2005). Por fim, o uso agrícola requer a água tratada e traz benefícios 

relacionados à área econômica, ambiental e de saúde publica uma vez que evita contaminação 

dos corpos de água por causa da descarga de esgotos, preservando o solo e preservando os 

recursos aquáticos subterrâneos.  Apesar da água ser um recurso renovável, são necessários 

cuidados como: o uso da quantidade adequada à demanda, que não seja poluída, gerando perdas 

maiores (Mancuso & Santos, 2003). 

 “De acordo com um estudo conjunto [...] feito por um grupo de cientistas e engenheiros, 

o aquecimento global previsto reduzirá bastante a disponibilidade de água” (Miller Jr, 2008, p. 

273). A disponibilidade da água tem sido tambem impactada pelas mudanças climáticas. Nesse 

caso, a diminuição das chuvas e a contaminação de lençóis freáticos têm levantado questões 

sobre a administração e gestão de recursos hídricos, por exemplo, por Miller Jr (2008, p. 266) 

quando diz que "Apesar de sua importância, é um de nossos recursos mais mal administrados. 

Nós a desperdiçamos e poluímos." Logo, para um ajuste nas condições descritas devem ser 

estabelecidas ações inovadoras para evitar o desperdício, enquanto há a renovação do recurso. 

As ações devem ser, antes de tudo, um compromisso de todos no acesso à informação e no 

entendimento das melhores práticas de prevenção. 

 

2.2 CRISE DA ÁGUA 

Existem vários exemplos recentes que demonstram que a escassez de água é um tema 

bastante atual. Nos Estados Unidos o estado da Califórnia em 2015, já entrava em seu quarto 

ano de seca. (Globo, 2015). A Austrália, nas regiões do sul e do leste entre de 1997 a 2009, 

passaram pela Seca do Milênio, anos nos quais foi registrada a pior estiagem desde que as 

medições pluviométricas começaram a ser realizadas no início do século 20. A Região 

Metropolitana de Brisbane, capital do Estado de Queensland, do ponto de vista da gestão do 

abastecimento, fez uma reformulação na administração das agências produtoras e distribuidoras 

de água. Antes, cada um dos onze municípios dispunha de sua empresa de água e todas foram 

agrupadas em apenas uma, para melhorar o gerenciamento da água em toda a região (Bellesa, 

2015). 

As economias emergentes e os países em desenvolvimento devem aumentar em 400% 

a demanda global de água para a indústria de transformação, entre os anos de 2000 e 2050. 
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Grandes empresas já vêm realizando melhorias consideráveis na redução de seu consumo de 

água, porém as pequenas e médias empresas que se deparam com desafios semelhantes têm 

menos meios e menos capacidade de melhorar sua pegada hídrica (WWAP, 2015b). O aumento 

total da demanda no mundo para o ano de 2050, deve ser de 55% sendo puxado além da 

indústria, pelos setores de geração térmica de energia elétrica (+ 140%) e uso doméstico (+ 

130%) (OECD, 2015).  

Segundo o Banco Mundial, no ano de 2013, o mundo tinha disponíveis 42.921 bilhões 

de metros cúbicos de água renovável sendo que destes, 5.661 bilhões de metros cúbicos estão 

localizados dentro do território brasileiro, ou seja, 13,2% de toda a água estão concentradas no 

Brasil, o que o faz o país ter a maior reserva de água doce do mundo seguido pela Federação 

Russa, Canadá, Estados Unidos, China, Colômbia, Indonésia, Peru, Índia e Myanmar. Quando 

comparado com a situação mundial, o Brasil no ano de 2013 possuía 28.253,87 m3 de água doce 

renovável por habitante ou 4,66 vezes mais água doce renovável por habitante que a média 

mundial, que era de 6.055,06 m3 de água doce renovável por habitante. (World Bank, 2014a). 

No Brasil a utilização da água, segundo o Banco Mundial, está distribuída da seguinte forma: 

60% na agricultura e agropecuária, 17% na indústria e 23% para o consumo humano, sendo que 

em 2012, 85% de sua população rural e 100% de sua população urbana teve acesso a água para 

diversos fins. (World Bank, 2014b).    

A Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD, 2015) informa 

que o consumo entre os anos 2000 e 2050 deve aumentar em um pouco mais de 53% saindo de 

3.565 Km3 em 2000 para 5.467 Km3 no ano de 2050.  A visão do sexto relatório para o ano de 

2050 é que os recursos hídricos serão gerenciados para atender ao bem-estar da sociedade e 

garantir a integridade dos ecossistemas em uma economia robusta e existirá água suficiente 

para garantir as necessidades básicas de cada individuo, através de serviços de abastecimento e 

saneamento confiáveis. O valor da água será entendido e os assentamentos humanos irão se 

desenvolver de forma harmoniosa com o ciclo natural da água, sendo estes menos vulneráveis 

com as catástrofes relacionadas à água. O planejamento, a gestão e uso dos recursos hídricos 

serão direitos humanos postos por legislações e a água será gerenciada de forma participativa 

pelos cidadãos, guiados por organizações capazes e bem informadas em um sistema justo e 

transparente (WWAP, 2015a).  

Para atingir a visão 2050 (WWAP, 2015a) a Organização das Nações Unidas (ONU) 

alerta para as consequências do crescimento insustentável e para as falhas na governança dos 

recursos hídricos os quais podem comprometer a qualidade e disponibilidade deste insumo. 
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Alerta também para o crescimento da demanda por água, caso não haja um equilíbrio entre 

demanda e consumo estabelecido. O que levará ao risco de um déficit global.  

O Brasil apresenta uma situação um pouco mais confortável perante o cenário hídrico 

mundial. Sua extensão territorial continental é subdividida em doze bacias hidrológicas, sendo 

elas: Região Hidrográfica Amazônica, Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, Região Hidrográfica do Parnaíba, Região 

Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, Região Hidrográfica do São Francisco, Região 

Hidrográfica Atlântico Leste, Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Paraná, 

Região Hidrográfica do Sudeste, Região Hidrográfica do Uruguai, Região Hidrográfica 

Atlântico Sul (ANA, 2013). A bacia Amazônica representa 73,6% do total de água disponível 

no Brasil (ANA, 2015a), enquanto que a Bacia do Paraná é a região hidrográfica com a maior 

demanda por recursos hídricos do País, equivalente a 736m3/s, ou 31% da demanda nacional 

(ANA, 2015b). 

De forma global, a situação de disponibilidade hídrica brasileira é confortável com 

41.865 m³/hab/ano, mas ela é desigual entre seus Estados. No estado de São Paulo a 

disponibilidade é de 2.468 m³/hab/ano, o dobro de volume disponível em Pernambuco, que é 

de 1.188 m³/hab/ano. Outro exemplo é a Bacia do Alto Tietê, bacia hidrológica com a maior 

densidade populacional do Brasil, que tem disponível apenas 201 m³/hab/ano, o que a torna 

critica na situação atual, em virtude da densidade populacional local. (Neves, 2014)  

O estado de São Paulo é atendido por três bacias hidrológicas sendo elas: a Região 

Hidrográfica Atlântico Sudeste, a Região Hidrográfica Atlântico Sul e a Região Hidrográfica 

do Paraná  (ANA, 2010a). O estado também é dividido em 21 comitês de bacias hidrográficas 

(CBH). A Figura 4 mostra a localização geográfica de cada um dos comitês de bacias no Estado 

de São Paulo. 

 

Figura 4 – CBH do Estado de São Paulo 

Fonte: (ANA, 2015c)  
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Conforme mostra a Tabela 2, a CBH do Alto Tietê a responsável por atender a 47,27% 

e a CBH do Piracicaba, Capivari, Jundiaí (PCJ) atendendo a 12,22% da população paulista sendo 

que os dois CBH pertencem a Região Hidrográfica do Paraná (ANA, 2015c). 

 

Tabela 2 – População atendida pelos CBH do Estado de São Paulo 

Código Comitê População % População 

SP17 CBH da Baixada Santista 1.679.000 4,11% 

SP1 CBH da Serra da Mantiqueira 64.000 0,16% 

SP7 CBH do Alto Paranapanema 717.000 1,76% 

SP15 CBH do Alto Tietê 19.305.000 47,27% 

SP6 CBH do Baixo Pardo-Grande 331.000 0,81% 

SP12 CBH do Baixo Tietê 746.000 1,83% 

SP5 CBH do Litoral Norte 275.000 0,67% 

SP10 CBH do Médio Paranapanema 660.000 1,62% 

SP14 CBH do Paraíba do Sul 1.967.000 4,82% 

SP19 CBH do Piracicaba, Capivari, Jundiaí 4.992.000 12,22% 

SP20 CBH do Pontal do Paranapanema 476.000 1,17% 

SP18 CBH do Ribeira de Iguape e Litoral Sul 364.000 0,89% 

SP3 CBH do Rio Mogi-Guaçu 1.466.000 3,59% 

SP21 CBH do Rio Pardo 1.092.000 2,67% 

SP11 CBH do São José dos Dourados 223.000 0,55% 

SP2 CBH do Sapucaí-Mirim e Grande 664.000 1,63% 

SP16 CBH do Tietê/Jacareí 1.463.000 3,58% 

SP9 CBH do Tietê-Batalha 520.000 1,27% 

SP13 CBH dos Rios Aguapeí e Peixe 806.000 1,97% 

SP4 CBH dos Rios Sorocaba e Médio Tietê 1.812.000 4,44% 

SP8 CBH dos Rios Turvo e Grande 1.220.000 2,99% 

Fonte: Adaptação do autor com dados de (ANA, 2015c). 

 

A RMSP, local no qual se iniciou essa pesquisa, está localizada na Bacia do Alto Tietê 

e tem uma população estimada de quase 20 milhões de habitantes para o ano de 2014(IBGE, 

2014). Para atender a essa população a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP) possui oito sistemas de captação e tratamento, com capacidade instalada de 

72,3 m3/s de vazão. O município tem a disponibilidade hídrica de 200 mil litros/habitante/ano 

e a ONU classifica essa situação como sendo crítica. (SABESP, 2015a). 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - BHAT, denominada pelo Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH) como UGRHI-6, atende 

a quase 20 milhões de habitantes. A UGRHI-6 atende ao maior polo econômico do país, espaço 

geográfico no qual estão localizadas as principais empresas de todos os setores econômicos do 
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Brasil. Serviços sofisticados são prestados e setores como transporte, saúde e telecomunicações 

são atividades complementares à toda atividade industrial que acontece nessa bacia. O total de 

água da bacia é utilizado pela sociedade seguindo as seguintes porcentagens para o ano de 2013: 

37,36% para o abastecimento do Sistema Cantareira, 38,09% para uso Urbano, 9,81% para uso 

Industrial, 1,13% para uso Rural e 13,61% para outros usos. Segundo SIGRH (2014) a UGRHI-

6 é a bacia na qual a situação de outorga é a mais crítica do Estado de São Paulo; as outorgas 

atuais superam os 50% do seu potencial. A bacia do Piracicaba tem papel importante para 

atender a necessidade da população da UGRHI-6 e ela fornece 21,5 m3/s para essa população. 

SIGRH (2014) informa que devido às características econômicas que tornam a demanda 

de água elevada na UGRHI-6, esta precisa importar de outros sistemas 50% da oferta de 

recursos hídricos para garantir o abastecimento público. 

A Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), denominada pelo 

SIGRH como UGRHI-5, atendem a mais de 5 milhões de habitantes. A UGRHI-5 tem em sua 

área de influência atividades econômicas como: a agropecuária e a produção industrial, polos 

de alta tecnologia, as indústrias sucroalcooleiras e do setor metal-mecânico, as quais podem ser 

destacadas nessa região. O total de água da bacia é utilizado por Campinas e região seguindo 

as seguintes porcentagens para o ano de 2013: 57,80% do volume de água é transpostos para o 

Sistema Cantareira, 23,81% é utilizado para uso Urbano, 14,08% é utilizado para uso Industrial, 

3,49% para uso Rural e 0,82% para Outros. (SigRH, 2015). As bacias PCJ apresentam uma 

situação bastante delicada em termos hídricos, tanto na oferta hídrica quanto no estado de 

poluição de suas águas. 

O fornecimento de água na RMSP é realizado por seis grandes sistemas sendo o Sistema 

Cantareira o maior sistema de abastecimento de água potável, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – População atendida pelos sistemas produtores de água no RMSP 

 Sistema 2014 (milhões) 2016 (milhões) 

Sistema Cantareira 9 5,6 

Sistema Alto Tietê 3,1 4,5 

Sistema Guarapiranga 3,8 5,2 

Sistema Cotia 0,4 0,4 

Sistema Rio Grande 1,6 1,5 

Sistema Rio Claro 1,2 1,5 

Fonte: Autor com dados de (Folha de S.Paulo, 2014 ; Folha de S.Paulo, 2016).  

 

A tabela 3 mostra que parte de população que, em 2014, era atendida pelo Sistema 

Cantareira foi transferida para outros sistemas produtores tais como Alto Tietê e Guarapiranga, 

para compensar a queda de sua produção. (Globo, 2014). Na tabela 03 verifica-se que de 2014 
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para 2016 3,4 milhões de pessoas deixaram o Sistema Cantareira e que nesse mesmo período 

1,4 milhões de pessoas começaram a ser atendidos pelo sistema Alto Tietê e 1,4 milhões de 

pessoas começaram a ser atendidas pelo Sistema Guarapiranga. (Folha de S.Paulo, 2014 ; Folha 

de S.Paulo, 2016). 

A crise hídrica no qual o município de São Paulo passou durante o triênio 2013, 2014 e 

2015 afetou todos seus sistemas produtores de água da SABESP. No sistema Cantareira, 

principal braço da SABESP, para atender a mais de seis milhões de pessoas da RMSP, os níveis 

dos lagos atingiram cotas menores do que as planejadas na construção do sistema e bombas de 

transferência se fizeram necessárias para a não paralização da produção de água para a 

população. (SABESP, 2015) 

 

2.3 ÁGUA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

A água está presente em uma variedade de funções, dependendo da natureza da indústria 

ou do produto. Por exemplo, o processo de fabricação consome água, seja como matéria-prima 

ou como água de processo, durante a criação de produtos que poderão ser consumidos mais 

tarde tanto por outras indústrias como por consumidores finais. Outras indústrias, como 

mineração ou a produção de eletricidade e gás, necessitam de água para processar matérias-

primas ou para gerar formas primárias de energia (por exemplo, eletricidade) e que são alicerces 

para a produção de outras indústrias (Mousavi, Kara, & Kornfeld, 2015).  

A água na indústria farmacêutica pode também ser utilizada em processos de apoio 

incluindo a produção de vapor, a produção de água de arrefecimento, produção de água 

industrial, produção de vácuo, gases residuais e tratamento de águas residuais. Nesse caso, a 

destilação torna-se um dos principais processos para auxiliar no tratamento da água (Vorst et 

al., 2010). 

Reconhecendo que as atitudes da sociedade podem afetar na adoção de medidas de 

conservação, é enfatizada a importância das ações empresariais em relação ao uso dos recursos 

hídricos (Dolnicar, Hurlimann, & Grün, 2011). Nos últimos anos, a questão da melhoria da 

eficiência energética e da água em sistemas de manufatura tem recebido maior atenção. O 

aumento dos preços da energia, a escassez de água de qualidade e normas ambientais impostas 

pelo estado têm sido os principais contribuintes para este problema. (Mousavi et al., 2015) 
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Segundo estudo de Jenkins & Oram (2013), muitas indústrias farmacêuticas não 

investem em tecnologias eficientes para tratamento, uma vez que a água ainda é vista como um 

recurso barato. No entanto, com a sua escassez, foi necessária uma mudança comportamental 

incorporando atitudes mais positivas com o intuito de aumentar a eficiência da água em um 

nível organizacional global. Ainda de acordo com os autores, a percepção sobre a importância 

de cuidar da utilização da água depende de fatores geográficos e consequentemente culturais. 

Estas diferenças culturais têm o potencial de minar iniciativas globais sobre o uso da água, uma 

vez que em alguns locais específicos a água ainda não é vista como uma preocupação devido a 

sua aparente abundância (Jenkins & Oram, 2013). 

Dentre as empresas que se preocupam com esta situação, podem ser destacadas, em 

especifico, algumas indústrias do ramo farmacêutico. O desenvolvimento sustentável é uma 

evolução importante na indústria farmacêutica sendo que muitos esforços são realizados para 

empurrar este setor para a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Considerando os 

pilares econômico e ambiental, vários princípios como a eco eficiência e química verde são 

desenvolvidas, permitindo que a indústria farmacêutica faça escolhas corretas para o 

desenvolvimento de seu negocio (Vorst et al., 2010). 

A indústria farmacêutica moderna é um setor altamente competitivo, cujas origens 

remontam ao final do século 19, quando a maioria das grandes empresas farmacêuticas de hoje 

começou como indústrias químicas. Estas empresas evoluíram gradualmente para 

conglomerados globais do setor farmacêutico, testemunhando grandes desenvolvimentos na 

década de 1970 com a introdução de controles regulamentares mais apertados, especialmente 

regulamentos que regem a fabricação de "genéricos". A venda global do mercado farmacêutico 

deverá aumentar a uma taxa de crescimento anual de 4-7% (CAGR) até 2013, que é, entre 

outros fatores, impulsionada pela combinação de produtos inovadores e produtos maduros 

(Boltic et al., 2013). 

Os produtos e serviços da indústria farmacêutica possuem foco em saúde e bem-estar 

humano. Por estarem em constante pressão do público em relação à engenharia genética e outras 

pesquisas, as empresas farmacêuticas normalmente carregam o ônus da prova quando da 

introdução de novos produtos, aumentando seu foco em prevenção e precaução. Com base neste 

cenário as empresas do setor tornam-se preocupadas com questões de sustentabilidade (Veleva, 

Hart, Greiner, & Crumbley, 2003).    

A água na indústria farmacêutica é um ingrediente-chave em muitos processos 

industriais, incluindo a preparação da maioria dos medicamentos (Eissa, 2016). Os principais 

impactos ambientais que são relacionados à fabricação de produtos farmacêuticos incluem altos 
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níveis de consumo de água, geração de efluentes e consumo de energia. Resíduos sólidos 

gerados, poluição sonora e emissões atmosféricas também podem levantar preocupações para 

uma série de indústrias farmacêuticas. O consumo de água ocorre não somente no processo 

produtivo como também na limpeza de equipamentos, maquinas e pisos. Apesar de muitas 

vezes ser difícil, o tratamento da água residual pode garantir a possibilidade de reutilização 

(Massoud, Makarem, Ramadan, & Nakkash, 2015).   

As principais iniciativas de melhoria e redução no consumo de água ocorrem na área de 

fabricação, no apoio de indicadores de desempenhos relacionados à redução de tempo de 

inatividade, a eficiência e o aumento da produtividade, bem como no investimento em 

programas de treinamentos e na construção de infraestrutura para aprimorar os níveis de 

conhecimento entre os colaboradores. Dentro destes programas de formação, os aspectos 

ambientais são considerados como um importante fator de motivação para impulsionar a 

inovação em direção à segurança e custo-efetividade. Como resultado, o alinhamento natural é 

desenvolvido entre os objetivos ambientais e projetos de melhorias selecionados para aumentar 

a produtividade, obter rendimentos mais elevados do processo, conseguir economias de 

material e reduzir os custos de manuseio ou de tratamento de resíduos (Boltic et al., 2013). 

As atividades industriais podem ter impactos negativos sobre o ambiente natural e sobre 

a saúde humana. Estes impactos ocorrem em áreas sensíveis à água em todo o mundo. Logo, a 

avaliação da pegada hídrica é um aspecto essencial da avaliação de sustentabilidade para setores 

e produtos. A pegada hídrica de um produto é definida como o volume total de água doce, que 

é usado diretamente ou indiretamente para a fabricação desse produto. Os métodos tradicionais 

para analisar pegadas de água não são relevantes para a avaliação dos impactos do uso de água 

industrial. Os estudos atuais têm-se centrado sobre a quantificação da parte de consumo de uso 

da água, que é o volume de água de diferentes fontes. Mais especificamente, o impacto da 

poluição da água pelo setor industrial foi desenvolvido de forma limitada, incluindo as águas 

residuais. Assim, o cálculo das pegadas de água de atividades industriais consiste em dois 

componentes: a produção de água e a produção de águas residuais de consumo (Mousavi et al., 

2015). 

A Figura 5 mostra exemplo de processos industriais a partir do qual a água passa por 

diferentes tipos de águas residuais que são produzidas.  
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Figura 5 - Diagrama de Fluxo da Água  

Fonte: adaptado de Mousavi et al. (2015) 

No processo produtivo de uma indústria farmacêutica a água potável da rede de 

abastecimento local é utilizada tanto como matéria prima na fabricação do produto, quanto para 

outros fins tais como cloração, refrigeração, produção de vapor, esterilização, e outras 

finalidades gerais.  

Outra forma de ajudar os investidores a compreender os riscos e oportunidades 

associados à escassez de água é através do Programa de Divulgação de Carbono (CDP), 

destinado a aumentar a disponibilidade de informação sobre esta questão da escassez. Desde 

2010, o relatório CDP evidencia que a indústria farmacêutica é um setor de atividade que deve 

se preocupar com a sua interação com o consumo de água. Essa atitude ajuda a destacar este 

setor de atividade econômica para uma investigação mais aprofundada no que diz respeito às 

suas atitudes ao uso da água (Jenkins & Oram, 2013) 

Ukidwe & Bakshi, (2005) afirmam que o investimento em uso consciente de água 

depende, em particular, do contexto dos países onde os custos de água são baixos em 

comparação com outros custos de serviços públicos. Jenkins & Oram (2013) complementam 

que de acordo com a pesquisa de indústrias farmacêuticas do Reino Unido, apesar da água ser 

considerada fundamental para o funcionamento da empresa e consequentemente a garantia das 

operações, com relação ao custo a água é tratada com uma menor importância. Mesmo assim, 

tem-se percebido que custos adicionais relacionados ao consumo de água nos processo 

produtivos têm ocorrido, gerando uma maior preocupação com relação ao seu uso. 

Independente do país onde os estudos foram realizados, a importância do uso da água é 

reconhecida por não depender do custo e sim das operações da empresa e sua localização. Com 

relação ao uso da água, não foram identificadas ações especificas nesse estudo, evidenciando 

apenas o apoio financeiro aos projetos hídricos na África, desde 2006, através do Comitê 
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Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Muito se pensa sobre a redução do consumo de água, 

mas ainda não há ações concretas (Jenkins & Oram, 2013).  

Em contrapartida, Gilbertson, Hurlimann, & Dolnicar (2011) em sua pesquisa 

encontraram diferenças significativas nas atitudes de comportamentos de conservação de água 

na Austrália, principalmente com relação aos entrevistados situados em áreas com escassez de 

água. Nesse caso, foram mais favoráveis as ações de conservação de água e um maior 

entendimento sobre os fatores que afetam o uso da água dentro e entre as organizações.  

Algumas ações podem reduzir o consumo de água como a realização de medidas para 

reduzir as entradas e consumo de recursos (Mousavi et al., 2015). Uma vez percebido um 

aumento na preocupação com o consumo do recurso foi necessário também atitudes de controle 

e indicadores.  

No estudo de Veleva et al. (2003), grandes empresas farmacêuticas multinacionais 

participaram do projeto piloto de avaliação de indicadores. A Novartis, uma grande empresa 

farmacêutica multinacional, tem estado na vanguarda dos esforços internacionais para 

desenvolver e usar indicadores de sustentabilidade ambiental através da sua participação no 

Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), o Global 

Environmental Management Initiative (GEMI), e para uma avaliação comparativa no estudo de 

várias empresas farmacêuticas (Novartis, 2015).\ O que ocorre é o uso voluntário de indicadores 

pelas empresas em um setor industrial (farmacêutica) para avaliar e relatar publicamente sobre 

o seu progresso em direção a uma maior sustentabilidade ambiental (Veleva et al., 2003). 

Algumas das questões de interesse, incluem identificar o local onde estão as empresas em seus 

esforços para medir e avaliar o seu desempenho em relação à sustentabilidade ambiental, as 

áreas a serem abordadas e até que ponto os indicadores usados permitem às empresas entender 

melhor seus processos de produção, como parte dos sistemas econômicos, sociais e ambientais 

em que operam. O objetivo da hierarquia não é para classificar os indicadores ou empresas 

como melhor ou pior, mas sim para fornecer uma maneira de avaliar a capacidade de um 

conjunto de indicadores para informar a tomada de decisão e medir o progresso em direção a 

sistemas de produção mais sustentáveis. (Veleva et al., 2003) 

Com base nos principais relatórios de sustentabilidade, os indicadores podem ser 

categorizados em cinco níveis de acordo com os princípios da sustentabilidade. O primeiro 

nível, envolve a conformidade com os requisitos legais e isso inclui os valores das multas pagas 

e as notificações de violações. Neste nível, as empresas estão preocupadas sobre o encontro de 

um padrão mínimo ou exigência para cumprir com os regulamentos e procedimentos 

normalizados. No segundo nível as empresas estão preocupadas sobre como eficiente ou 
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eficazmente os seus processos e as pessoas estão operando. Logo, este nível envolve a facilidade 

no uso de materiais e de desempenho, considerando o uso de energia total, as emissões de metais 

pesados na água e a taxa de eco eficiência. No terceiro nível, as empresas focam nos efeitos dos 

seus processos e operações sobre o ambiente local, configurando a medição dos efeitos 

potenciais da instalação da empresa sobre o meio ambiente e envolvendo as emissões de CO2 e 

a emissão de CFC, por exemplo. No quarto nível, as empresas estão começando a ver como 

elas se encaixam em um sistema global nas escalas econômica, social e ambiental bem como 

os efeitos a montante e ajusante de suas operações. Este penúltimo nível tem como foco a cadeia 

de abastecimento e o ciclo de vida de produto, podendo ser exemplificado com a diversificação 

biológica das terras, as emissões de CO2 derivadas de transportes e a reciclagem pós-consumo 

da matéria utilizada. O quinto e ultimo nível envolve a sustentabilidade no processo de 

produção o que inclui percentual de água utilizada proveniente de fontes locais e o percentual 

de energia utilizada proveniente de fontes renováveis. Nesse nível as empresas reconhecem que 

eles são parceiros no sistema maior e que eles precisam trabalhar com outras entidades do 

sistema, para determinar a melhor forma de se encaixar dentro da capacidade de suporte de 

apoio nos eco sistemas (Veleva et al., 2003). 

Na indústria farmacêutica, a pesquisa de Velevaa revelou de forma mais especifica que 

medidas de eco eficiência (nível 2) são o tipo predominante de indicadores atualmente 

utilizados, porque não há uma ligação clara entre o desempenho ambiental e poupança 

financeira. Economizando em insumos (por exemplo, energia, água, eliminação de resíduos) 

melhora as empresas e mensurar é a única maneira de garantir uma gestão eficaz. Além disso, 

os dados para a utilização de tais indicadores são amplamente disponíveis e algumas empresas 

já têm experiência com estas medidas. Outra questão envolve o consumo de água uma vez que 

as empresas não conseguem manter o nível máximo diário de consumo de água (Veleva et al., 

2003). 

Os indicadores de uso da água diferem da medida clássica de retirada de água em três 

aspectos: não inclui o uso da água de rios na medida em que essa água é devolvida à sua fonte; 

esses indicadores contemplam também a água captada de chuva e a água de reuso e, finalmente 

inclui o uso direto e indireto de água, pois além da quantidade, a qualidade também deve ser 

avaliada (Mousavi et al., 2015).  

Além do mais, a implementação de ferramentas estatísticas e analíticas para monitorar 

as estações de tratamento de águas nas indústrias farmacêuticas é muito crítico e faz-se 

necessário buscar alternativas para que esse controle seja continuamente melhorado (Eissa, 

2016). 
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2.4 ECO INOVAÇÃO 

Nos últimos anos, o desenvolvimento da sociedade tem sido pautado na evolução gerada 

pela tecnologia da informação e da comunicação, promovendo transformações não só na forma 

como as organizações se desenvolvem internamente, mas também como elas se posicionam 

com relação ao mercado (Jugend & Silva, 2012). 

Dias (2014, p. 77) conceitua inovação como “um processo integrado de um conjunto de 

atividades que introduzem, com êxito no mercado, uma ideia em forma de: novos produtos, 

processos, serviços, técnicas, gestão e organização, entre outras, permitindo fazer algo que antes 

não era possível ou, pelo menos, não de forma tão eficiente, implicando portanto, em progresso 

tecnológico, econômico e social”.  

De acordo com a Comissão Europeia (EIO, 2013) as principais inovações foram 

classificadas em fases, chamadas também de ondas, onde a primeira onda ocorreu entre 1785 e 

1845 com o desenvolvimento da energia hidráulica, da mercantilização, do comercio, do ferro 

e da área têxtil; a segunda onda ocorreu 1845 e 1900 com a energia a vapor, a ferrovia, o aço e 

o algodão; a terceira onda foi entre 1900 e 1950 com o advento da eletricidade, dos produtos 

químicos e do motor a combustão interna; a quarta onda foi entre 1950 e 1990 e se relacionou 

com a petroquímica, a eletrônica, a aviação e os estudos espaciais; a penúltima onda se deu a 

partir de 1990 e envolveu as redes digitais, a biotecnologia e o desenvolvimento da tecnologia 

da informação e dos softwares; Por fim a ultima onda da inovação está relacionada à 

produtividade radical dos recursos, aos projetos de sistema integral, à sustentabilidade, à 

biométrica, à química verde, à energia renovável e à nanotecnologia verde.  

Curi (2011) complementa que dois importantes conceitos de inovação relacionados à 

gestão empresarial são a destruição criativa e ciclos econômicos. A destruição criativa está 

relacionada à substituição dos modelos antigos pelos novos modelos, enquanto que os ciclos 

econômicos são variáveis e caracterizam a depressão e a prosperidade.  

A inovação tem como principal finalidade gerar valor ao cliente e tem como aspectos 

centrais ser algo novo e poder ser aplicado a qualquer produto ou serviço de forma direta ou 

indireta (Barbieri, Vasconcelos, Andreassi, & Vasconcelos, 2010). No contexto mais global, a 

inovação está relacionada à competitividade. A vantagem competitiva está relacionada à 

capacidade da empresa de se destacar, possuindo um diferencial com relação a outras 

organizações e depende da sua capacidade de inovar. As principais fontes de inovação são as 

oportunidades geradas de sucessos ou fracassos, inconsistência entre a realidade e o 

entendimento, alterações nas estruturas mercadológicas e industriais, alterações nas 
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características populacionais e na percepção das pessoas e no acesso a novos conhecimentos 

(Calmanovici, 2011).  

O conceito de inovação está relacionado a diversas áreas organizacionais. Uma das 

discussões mais fortes sobre o assunto envolve o empreendedorismo com o autor Schumpeter 

que determinou que o processo de inovação estivesse relacionado ao desenvolvimento da 

economia, uma vez que é responsável pela destruição e substituição dos processos produtivos 

e tecnológicos, permitindo que, com as novas combinações haja uma melhoria no desempenho 

organizacional.  A inovação pode ser caracterizada então, distintamente, a depender da área de 

aplicação como um resultado, um processo, mudanças que envolvem a criação de elementos 

novos, relacionados a pratica de negócios como um todo e envolve projeto, produto, métodos, 

relação com clientes e fornecedores, preços, serviços e ações da alta gestão. Sendo assim, para 

as organizações, o ato de inovar está relacionado a se manter competitivo no mercado. Quanto 

maior a inovação da empresa, mais bem posicionada ela fica uma vez que envolve um estudo 

sobre as condições internas da organização e da proposta de aplicação de um novo acervo, 

implantando processos e tecnologias. Atividades inovadoras estão relacionadas à pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) dentro das organizações (Dias, 2014). 

O Manual do Oslo (1997) classifica as inovações em inovações de produto, de processo, 

de marketing e organizacional. As inovações de produto configuram a introdução de um bem 

ou serviço novo ou melhorado nas suas características ou utilizações. A inovação em processo 

envolve a implementação de uma metodologia no processo produtivo ou do processo de 

distribuição novo ou melhorado, incluindo alterações técnicas, equipamentos ou softwares. A 

inovação em Marketing envolve mudanças na concepção do produto ou embalagem, no seu 

posicionamento no mercado, na promoção ou preços. Por fim, a inovação organizacional visa 

implantação de novos métodos nas praticas de negócios da empresa, na organização do local 

de trabalho e nas relações com os stakeholders. As atividades de inovação da empresa 

dependem do seu acesso às informações, tecnologias e recursos, sejam eles humanos ou 

financeiros. Essas interações são fundamentais para a determinação assertiva da inovação a ser 

aplicada e devem ser mensuradas, uma vez que a qualidade das informações pode impactar no 

sucesso das mudanças organizacionais (OECD, 2005). A Figura 6 mostra o fluxo de 

informações gerado pela interação da organização e os stakeholders. 
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Figura 6 - Estrutura de mensuração da Inovação 

Fonte: OECD, 2005, p. 42 

 

Dias (2014) classifica as inovações de forma mais detalhada. As inovações podem ser 

classificadas de acordo com a aplicação, a forma, o foco e a natureza. Quanto à forma, a 

inovação pode ser caracterizada como radical ou incremental. Quanto ao foco, a inovação pode 

ser caracterizada como técnica ou administrativa. Por fim, quanto à natureza a inovação pode 

ser tecnológica, comercial, organizacional, financeira e em serviços. A inovação é aplicada na 

organização através da gestão.  

Quanto à aplicação, as inovações podem ocorrer no processo, no produto ou na 

organização. As inovações de processo permitem a produção de uma dada quantidade de saída 

(bens, serviços) com uma quantidade menor de entrada. As inovações de produto abrangem a 

melhoria de bens e serviços ou o desenvolvimento de novos produtos. Por fim, as inovações 

organizacionais incluem novas formas de gestão, tais como a gestão da qualidade total (Frondel, 

Horbach, & Rennings, 2006). A classificação dos tipos de inovação podem ser identificadas no 

quadro 1. 

Classificação  Tipo 

Aplicação 

No Processo 

No Produto 

Na organização 

Forma 
Radical  

Incremental 

Foco 
Técnica 

Administrativa 

Natureza 

Tecnológica 

Comercial  

Organizacional  

Financeira 

Em serviços 

Quadro 1 – Tipos de Inovação  

Fonte: Autor (Adaptado de DIAS, 2014) 
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Pereira, Silva, & Carbonari (2011, p. p133) reforçam que “a inovação deve sempre 

buscar as melhores soluções do ponto de vista ecológico, tendo a sustentabilidade como um de 

seus pressupostos elementares. Por isso, é crucial ampliar os investimentos com o objetivo de 

apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor empresarial”. 

Diante da temática ambiental, muito se tem discutido sobre a nova visão da 

competitividade da organização. Eco inovação ou inovação ambiental está relacionada a toda 

forma de inovação que atua na prevenção da poluição e na utilização de recursos naturais de 

forma mais racional. E apesar das empresas com a adoção das práticas mais sustentáveis 

praticarem a inovação dos produtos, muitas outras procuram ampliar a adoção de soluções 

ambientais no âmbito do processo produtivo e da cadeia de valor (Dias, 2014). Sendo assim, o 

foco de eco inovação atinge produtos e serviços para que eles sejam sustentáveis. 

Eco inovação é, então, uma extensão do conceito de inovação visando reorientar o 

sistema produtivo com foco na sustentabilidade, visando proteção, conservação e melhoria do 

meio ambiente como parte do processo de inovação. Quanto mais este processo se vincula a 

economia verde, menor o impacto no meio ambiente. Sendo assim, neste contexto a empresa 

deve ser vista como um agente eco inovador, em vez de um agente poluidor, reduzindo danos 

ambientais e gerando valor para o mercado, uma vez que, além das mudanças em produtos e 

serviços, a eco inovação envolve as estruturas sociais e institucionais. 

O conceito de eco inovação apresentado por Barbieri et al. (2010) estabelece que eco 

inovação está relacionada às tratativas de produção, assimilação e exploração de produto, 

processo, serviço ou método de negocio ou gestão que resulta ao longo do ciclo de vida 

produtivo nas reduções de impactos ambientais, sejam eles por poluição ou consumo de energia.  

Rennings, Ziegler, & Zwick (2004) complementam este conceito definindo inovação ambiental 

como novidade ou modificação de processos, técnicas, práticas, sistemas e produtos para evitar 

ou reduzir danos ao meio ambiente. 

Para Kesidou & Demirel (2012) a eco inovação é um conceito novo que ainda não tem 

uma definição padronizada; eles ilustram que para a Organização para a Cooperação Econômica 

e Desenvolvimento (OECD) a eco inovação difere das inovações genéricas sobre duas 

características importantes. A primeira é uma forma de inovação a qual reflete a mudança sobre 

a redução do impacto ambiental. A segunda é que é uma forma de inovação que não se limita a 

inovação em produtos, processos, métodos de marketing e métodos organizacionais, incluindo 

a inovação nas estruturas sociais e institucionais das empresas. 

Pereira, Silva, & Carbonari (2011) reforçam que a inovação visa buscar as melhores 

soluções do ponto de vista ecológico, tendo este conceito como um de seus pressupostos 
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elementares. Por isso, é importante ampliar os investimentos com o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento tecnológico do setor empresarial. 

De forma similar à inovação, eco inovações são caracterizadas de acordo com o foco, o 

mecanismo e o impacto. O foco está relacionado ao alvo da inovação, que podem ser produtos, 

processos, métodos de marketing, estruturas de gestão organizacional e instituições. O 

mecanismo de eco inovação tem relação com o método ou estilo de mudança e pode ser por 

modificação, reformulação, introdução e criação de produtos e serviços. Muitas empresas, neste 

contexto, investem no desenvolvimento de metodologias e técnicas para a redução ou 

tratamento de emissões no ar ou na água, reciclagem ou reutilização de resíduos, encontrar 

novas fontes de energia limpa e outros métodos de proteção ambiental (Dias, 2014). Sendo 

assim, a base de implantação da eco inovação está relacionada aos efeitos poluidores de 

atividades produtivas, ou seja, é a partir das consequências da produção que são aplicadas eco 

inovações especificas uma vez que elas objetivam a redução do impacto ambiental. 

Pfeiffer & Rennings (2001) complementam que os benefícios da inovação ambiental 

podem ser alcançados se uma empresa leva em conta as considerações ambientais em um nível 

estratégico.  

“A ciência e a tecnologia podem ser grandes aliadas nesta jornada sustentável” 

(Camargo Pereira, Ehrhardt Carbonari, & Zucca da Silva, 2011, p. 29).  

Outro conceito relacionado a eco inovação é o de inovação tecnológica que é a aplicação 

prática de uma determinada invenção para um determinado fim. As tecnologias ambientalmente 

saudáveis envolvem a proteção ao meio ambiente uma vez que são menos poluidoras e focam 

na utilização dos recursos de forma sustentável, reciclando e tratando resíduos. As tecnologias 

eco inovadoras podem ser preventivas e corretivas. Enquanto as tecnologias eco inovadoras 

preventivas buscam a redução das fontes de poluição, as tecnologias eco inovadoras corretivas 

possuem uma atuação especifica no fim do processo, reduzindo ou eliminando resíduos e 

contaminantes produzidos (Dias, 2014). 

Muitas tecnologias aplicadas nas indústrias são incorporadas e administradas pela 

gestão ambiental. A adoção de três práticas de gestão ambiental é significativamente 

relacionada com a variável inovação: implementação de Total Quality Management TQM para 

a prevenção da poluição, a implementação da contabilidade de custo total para a prevenção da 

poluição, e que requer normas de prevenção da poluição ou pré-requisitos para os fornecedores 

(Theyel, 2000). 

As tecnologias relacionadas à redução da poluição e eficiência dos recursos envolvem 

reciclagem, melhoria da eficiência energética, reutilização de resíduos, melhoria de técnicas de 
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cultivo na agricultura e melhoria do desenho dos processos. Com relação à redução das 

alterações climáticas utilizam-se tecnologias verdes na implantação de energias limpas e 

reduções nas saídas de processos. Também é possível a aplicação de tecnologias verdes na 

produção sustentável, no uso de biodiversidade e na proteção aos ecossistemas. A aplicação das 

tecnologias verdes depende de fatores internos, fatores externos e características das tecnologias 

aplicáveis.  

O desenvolvimento de tecnologias limpas e eco inovação são chaves em uma sociedade 

na qual se queira ter uma situação em que se tenha, ganho de competitividade econômica e a 

segurança ambiental preservada. A exemplo, tem-se a visão europeia, na qual a economia deve 

perseguir um aumento na riqueza da população utilizando menos recursos naturais e causando 

menor impacto nos recursos ambientais. Na busca de eco inovação, as fronteiras entre as 

políticas clássicas devem ser transgredidas e as políticas industriais, ambientais, tecnológicas e 

cientificas devem convergir (Coenen & López, 2010). 

A criação de tecnologias de produção mais limpa, no entanto, é muitas vezes dificultada 

por barreiras como a entrada de coordenação adicional e uma falta de suporte organizacional 

nas empresas. Além dos custos de investimento substancial em novas tecnologias, surgem 

obstáculos adicionais, devido à natureza do problema ambiental e do tipo de regulação 

envolvidos. Regulamentos de comando e controle (CAC), por exemplo, frequentemente 

impõem padrões tecnológicos que só podem ser atendidos através de medidas de redução no 

fim do processo produtivo. Com particular respeito à difusão da produção mais limpa, surge a 

questão de que uma das várias abordagens políticas alternativas é preferir: padrões de 

desempenho, medidas voluntárias ou instrumentos econômicos, que deixam as decisões sobre 

a tecnologia de redução, apropriadas à empresa. (Frondel et al., 2006). Outra situação é a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que com a sua legislação de 

regulamentação também pode impactar e dificultar a implantação de novas tecnologias nas 

indústrias, principalmente em ramos específicos tais como o ramo farmacêutico. 

 

2.5 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

A evolução do processo produtivo tem ocorrido uma vez que as empresas discutam cada 

vez mais as questões ambientais. Esta realidade tem sido determinada em função das pressões 

de mercado, do desenvolvimento das legislações (Federais, Estaduais e Municipais), do 
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crescimento na geração de resíduos industriais e no aumento do descarte e volume de lixo 

industrial (Correia & Kilimnik, 2008). 

Ao longo da história, a postura ambiental das empresas evoluiu a partir de uma atitude 

mais reativa, focando nos controles fim-de-tubo, para uma postura mais preventiva, priorizando 

o desenvolvimento de processos intrinsecamente mais seguros e que gerassem menos resíduos 

(Aguiar, 2004).  

A evolução do controle ambiental seguiu com base em alguns paradigmas: dispersão 

dos poluentes nos rios, seguido de tratamento e disposição de poluentes produzidos e por ultimo 

a gestão ambiental, que inclui praticas da produção mais limpa (Barbieri, 2007). Esta última 

tem como principal foco a redução do volume e da toxicidade dos poluentes gerados no 

processo produtivo (Seiffert, 2009). As vantagens competitivas advindas dessa evolução e de 

uma postura mais proativa e preventiva em relação às questões ambientais serviram de base 

para a adoção da Produção mais Limpa (PML) pelas empresas (Hunt & Auster, 1990; Jabbour 

& Santos, 2006; Porter & Van der Linde, 1995;Hawken, Lovins, & Lovins, 1999). 

Nesse sentido, várias organizações têm buscado formas de gestão e tecnologias que 

facilitem a prevenção da poluição. Dentre os conceitos mais frequentes encontra-se a Produção 

mais Limpa (PML), que foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

ou PNUMA (United Nations Environmental Program – UNEP) em 1989. O conceito de PML 

foi introduzido para definir a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e 

integral que envolve processos, produtos e serviços, de maneira que se previnam ou reduzam 

riscos de curto ou longo prazo para o ser humano e meio ambiente. O documento de Declaração 

Internacional sobre a PML, criado em 1999, relata que a PML é uma “aplicação continuada de 

uma estratégia preventiva integrada aplicada a processos produtos e serviços com vista a reduzir 

os riscos para a saúde humana e o ambiente e a conseguir benefícios econômicos às empresas” 

(Dias, 2010, p. 128). 

O Centro Nacional de Tecnologias Limpas do SENAI do Rio Grande do Sul (CNTL/ 

SENAI-RS) conceitua produção mais limpa como sendo a aplicação contínua de uma estratégia 

ambiental, econômica e tecnológica associada aos processos e produtos com o objetivo de 

melhorar o uso de matérias-primas, energia e água, por meio da não geração, minimização ou 

reciclagem de resíduos gerados (Barbieri, 2007).  

Nesse conceito, os níveis de intervenção da produção mais limpa podem ser visualizados 

na Figura 7. 
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Figura 7 - Níveis de Intervenção da produção mais limpa. 

Fonte CNTL/SENAI-RS, 1999 apud Barbieri, 2007, p. 137 

 

Na Figura 7, é possível identificar três níveis de produção mais limpa. O primeiro nível 

tem como objetivo a redução na fonte, o segundo nível tem como objetivo a reciclagem interna 

e o terceiro nível objetiva a reciclagem externa e os ciclos biogênicos. A redução na fonte pode 

ocorrer a partir da modificação do produto ou da modificação do processo, sendo este ultimo 

gerado através de mudanças tecnológicas, substituição de materiais ou housekeeping. A 

reciclagem externa envolve a destinação de estruturas e materiais. (Barbieri, 2007). 

PML é uma importante ferramenta que tem promovido o desenvolvimento sustentável 

da sociedade, desde a sua criação é pode ser considerada uma estratégia preventiva que 

minimiza os impactos de processos de produção para o ambiente (Kubota & Rosa, 2013). A 

PML busca também aumentar o consenso mundial para sua visão; apoiar a rede de organizações 

dedicadas à promoção de estratégias de PML e a eco eficiência; ampliar as possibilidades de 

melhoria ambiental das empresas mediante a capacitação e educação; apoiar projetos que 

sirvam de modelo de referência; e fornecer assistência técnica (Seiffert, 2009).  

A essência da PML, de acordo com Contador (2010, p. 292) é a visão do sistema geral 

(global) de produção, aplicação dos princípios fundamentais de precaução, prevenção, 

integração e controle democrático e responsabilidade continuada do produtor. Esse sistema 

permite que a gestão da organização foque no sistema produtivo, considerando análises sobre 

os materiais (fontes, escolha, extração e uso), processo de manufatura, embalagem e logística, 

uso de outros produtos acabados e padrões de consumo, e outras formas de tratamento de 
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resíduos. A visão sistêmica da empresa é evidenciada no principio da integração onde o foco é 

a informação e a utilização da avaliação do ciclo de vida do produto (ACV) que leva em 

consideração o inventario de consumo de energia, o inventário de liberação de materiais no 

meio, os impactos gerados pela liberação de materiais e a sua avaliação nos contextos 

ecológicos, econômicos e sociais (Contador, 2010, p. 292). 

No seu conceito de aplicação, a PML envolve procedimentos relacionados aos processos 

de produção, produtos e serviços.  Nos processos de produção, a PML, sugere que sejam 

conservadas a energia e as matérias primas e que sejam reduzidas as toxidades das emissões e 

resíduos ambientais. Com relação aos produtos, a PML visa reduzir impactos ambientais 

adversos ao longo do ciclo de vida do produto, incluindo melhoria do design do produto final. 

Por fim, com relação aos serviços, os procedimentos devem conter as preocupações 

relacionadas ao meio ambiente tanto no projeto quanto no fornecimento de serviços. Outro 

conceito vinculado a PML é o de tecnologias limpas. Eles, no entanto, não são sinônimos. As 

tecnologias limpas são sistemas criados para o tratamento de poluentes gerados no processo 

produtivo. É um processo adicional da gestão ambiental, baseado em inovações, que visa tratar 

os poluentes uma vez que eles existam (Seiffert, 2009). 

Seiffert (2009, p. 223) complementa que “graças o desenvolvimento tecnológico e em 

virtude da percepção de problemas ambientais, foram criados equipamentos, máquinas e 

infraestrutura a fim de atenuar os impactos ambientais dos procedimentos. Em decorrência 

disso, ao longo dos anos surgiram alternativas tecnológicas talhadas para o tratamento de 

poluentes, como lavadores de gases, precipitadores eletroestáticos, filtros de manga, 

separadores ciclônicos, cabines de pintura com fluxo laminar de água, estações de tratamentos 

de efluentes industriais, estações de tratamento de esgotos etc.”. Sendo assim, a organização 

que irá implantar a PML pode aprimorar seus processos e produtos utilizando reciclagem, 

comercializando e reutilizando resíduos, buscando financiamento de projetos industriais com 

visão ambiental tais como o protocolo verde, e buscando financiamento de projetos ambientais 

além de pesquisar eco taxas e implantar a ISO14001. 

A produção mais limpa é um tipo diferente de inovação ambiental, aplicado no sentido 

de mitigar o impacto ambiental da produção através da redução no uso de recursos, e poluição 

na fonte pelo uso de métodos de produção mais limpa. As tecnologias de produção mais limpas 

são frequentemente vistos como sendo superior às tecnologias utilizadas ao final do processo 

produtivo, tanto por razões ambientais e econômicas (Frondel, Horbach, e Rennings, 2006). 

Por fim, a capacitação para a PML foca a avaliação da situação atual, a contratação de 

uma consultoria ambiental que avalie o impacto ambiental, realize a gestão de riscos e realize 
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auditorias e aprimoramento dos conhecimentos em gestão empresarial que inclui informações 

em custos, finanças, produção, processos, ecologia e sistema produtivo (Giacchetti & Aguiar, 

2015). Diferentes tipos de esforços para PML têm diferentes implicações para o desempenho 

dos negócios (Zeng, Meng, Yin, Tam, & Sun, 2010).  

 

2.6 ECO EFICIÊNCIA E DESEMPENHO AMBIENTAL 

“Eco eficiência é um modelo de gestão ambiental empresarial introduzido em 1992 pelo 

Business Council for Sustainable Development, atualmente World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD)” (Barbieri, 2007, p. 137). (Barbieri, 2007) ainda 

complementa que em 1996, os Ministros do Meio Ambiente dos países que integram a 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) identificaram a eco 

eficiência como uma proposta promissora para as empresas, governos e famílias reduzirem a 

poluição e o uso de recursos nas suas atividades. 

“A eco eficiência tem ganhado um papel cada vez mais importante nas estratégias da 

organização. Entre essas medidas podemos citar reutilização da água, que é um importante 

método sustentável e de acordo com a Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo” (Valneiros, Rego, Lapaz, Konishi, & Galvão, 2014, p. 5). 

A questão abordada na eco eficiência não envolve apenas a quantidade de consumo de 

recursos e sim a sua qualidade. Uma vez que o foco da eco eficiência é a redução, a reciclagem 

e o reuso, as organizações devem então estabelecer formas mais conscientes de utilização das 

fontes renováveis e recursos naturais. (Barbieri, 2007)  

Tanto na produção quanto na operação devem ser realizadas ações para melhorar a eco 

eficiência. Os cinco elementos do processo produtivo eco eficiente são: a redução do consumo 

de materiais e energia com bens e serviços, a redução da emissão de substâncias tóxicas, a 

reciclagem de materiais, o uso de recursos renováveis e a durabilidade prolongada de produtos 

de bens e serviços com valor agregado (Kraemer, 2002;  DeSimone & Popoff, 2000). 

Barbieri (2007b, p. 130) complementa que “eco eficiência baseia-se na ideia de que a 

redução de materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade 

da empresa ao mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente”. Por outro lado, 

a eco eficiência envolve também o uso racional dos recursos naturais. De acordo com Curi 
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(2011, p. 291) “um componente indispensável da eco ficiência é o consumo racional de água e 

energia”.  

A gestão eco eficiente inicia-se a partir do momento que a empresa entende o meio em 

que ela esta inserida, bem como as consequências de suas atividades minimizando a extração 

predatória de recursos. 

Petkow & Almeida (2005) exemplificam a gestão eco eficiente com as ações 

implantadas em um hotel para a redução de consumo de água tais como a revisão do 

encanamento, a instalação de redutores de vazão em chuveiros e torneiras, a comunicação sobre 

o excesso de troca de toalhas aos hóspedes. Para a redução de energia as principais ações foram 

mudanças no horário de funcionamento da maquina de passar roupa, revisão e troca de vedantes 

de geladeiras, instalação de cortinas de ar, troca de lâmpadas comuns pelas fluorescentes, dentre 

outros. 

Uma empresa se torna eco eficiente quando aplica práticas relacionadas à diminuição 

dos materiais e energia utilizados em produtos e serviços, diminuição da dispersão de materiais 

nos processos produtivos, ao aumento da reciclagem de materiais, aumento da utilização de 

recursos renováveis e do aumento da durabilidade dos produtos (Barbieri, 2007). 

 A Figura 8 mostra algumas aplicações que envolvem a eco eficiência. 

 

Figura 8 - Aplicações relacionadas a eco eficiência 

Fonte: Curi (2011, p. 67). 

 

As iniciativas, além de evitar em algumas situações a aplicação de multas ambientais, 

otimizam a performance da empresa melhorando seu desempenho ambiental. O entendimento 

sobre a importância de cuidar do ambiente, uma vez que o consumo de recursos para o processo 

produtivo pode levar a uma escassez futura, bem como a necessidade do atendimento às 

políticas publicas levou a mudanças fazendo com que as organizações valorizem os aspectos 

de controle e prevenção assumindo a responsabilidade de sua produção (Curi, 2011). 
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Além das ações de eco eficiência, a mensuração é fundamental para a melhoria do 

desempenho ambiental, o que ocorre na maioria das vezes através dos indicadores de eco 

eficiência. Segundo Maxime, Marcotte, & Arcand (2006), os indicadores de eco eficiência são 

em geral reportados nas unidades físicas de processos produtivos e possibilitam a comparação 

dos processos de cada setor, em determinado período de análise, e de acordo com as variáveis 

analisadas, Salgado (2004) complementa que um conjunto desses indicadores permite uma 

avaliação efetiva do coeficiente de eco eficiência de determinado sistema.  

Uma forma de avaliar se as ações de prevenção estão realmente sendo executadas em 

uma organização é através do desempenho ambiental.  

Segundo a ISO14001 (ABNT, 2004), desempenho ambiental pode ser entendido como 

“resultado da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais”. Sendo assim, é 

possível avaliar se a gestão ambiental de uma organização esta sendo efetiva a partir do 

desempenho ambiental. O desempenho ambiental está relacionado a duas formas. A primeira 

forma está relacionada a ISO 14001, estando vinculado ao atendimento de objetivos, metas e 

programas.  

De acordo com Boiral & Henri (2012) há uma relação direta entre o sistema de gestão 

ambiental e o desempenho ambiental, envolvendo não só os requisitos organizacionais, mas 

também os requisitos das normas que envolvem o sistema de gestão escolhido. Quanto mais 

comprometida a empresa é com seu sistema, melhor o seu desempenho ambiental.  

De forma complementar Kolk & Mauser (2002) estabelecem  que tanto os 

processos quanto os resultados organizacionais, os Stakeholders e a estrutura interna impactam 

diretamente no desempenho ambiental. 

Muitas empresas apresentam um nível de desempenho ambiental baixo com foco 

normalmente no cumprimento da legislação aplicável as suas atividades (Seiffert, 2011a, p. 66). 

Sendo assim, a alternativa tem sido buscar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) como forma 

de controle da poluição e da melhoria no desempenho ambiental. No entanto, para as empresas 

que não possuem condições ou interessem no SGA, a aplicação de práticas de produção mais 

limpa nos seus processos e linhas de produção pode apoiar a melhoria do desempenho 

ambiental. A Figura 9 mostra a relação entre um sistema de gestão ambiental e a produção mais 

limpa comumente aplicada nas organizações.  

 “Uma prática muito comum para a obtenção de eco eficiência é a adoção da Produção 

Mais Limpa (PML)” (Elias, 2004 apud Valneiros et al., 2014, p. 3). 
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Figura 9 - Integração entre SGA e Produção Mais Limpa (PML) 

Fonte: (Seiffert, 2011b, p. 68). 

 

A segunda forma de aplicação da eco eficiência esta relacionada à ISO14031 que foca 

na Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA). 

De acordo com Seiffert (2011b, p. 92) a ISO14031 “É uma ferramenta de gestão interna, 

planejada para prover uma gestão de informações confiáveis e verificáveis, de forma contínua, 

para determinar se o desempenho ambiental de uma organização está adequado aos critérios 

estabelecidos pela sua administração”. É uma norma que apoia o SGA de uma empresa a avaliar 

se os critérios de desempenho a partir da política ambiental estabelecida. De forma mais 

especifica, a ADA é baseada no ciclo de melhoria continua PDCA (que possui as etapas de 

Planejamento – Plan, Execução – Do, Controlar – Check e Ação – Act) e tem como Ações a 

coleta de dados, a sua analise e conversão, a avaliação da informação e a comunicação de 

resultados. 

Independente da forma de realização da avaliação de desempenho ambiental, a questão 

é que sem ela a empresa não conseguirá evoluir, uma vez que não conseguirá visualizar a sua 

real situação. Logo é necessário medir e monitorar. 

Segundo Seiffert (2011b, p. 97) “a medição estabelece a estrutura básica fundamental 

para a gestão ambiental uma vez que a organização só poderá gerenciar eficazmente aquilo que 

pode medir e monitorar”.  Da mesma forma, Seiffert (2011b, p. 97) acrescenta que “monitorar 

é o processo continuo e sistematizado de coleta de dados/informações e registro de 

características do ambiente de forma quantitativa, tendo como referência os objetivos e metas 

ambientais preestabelecidos pela organização, visando analisar sua situação atual de 

desempenho ambiental e as tendências de evolução ao longo do tempo”. Para Luz, Sellitto, & 
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Gomes (2006) os indicadores são uma forma de demonstrar os resultados do sistema de gestão 

e consequentemente podem apoiar a avaliação de desempenho ambiental. 

“O controle de aspectos ambientais é associado à forma de uso de insumos e matérias-

primas de processo, particularmente água, energia e materiais de modo geral” (Seiffert, 2011b, 

p. 65).  Sendo assim, é muito importante que as organizações estabeleçam formas de controle 

dos seus aspectos ambientais evitando assim, impactos ambientais negativos. 

Pesquisadores afirmam que a adoção de práticas de gestão ambiental levará a maiores 

lucros e melhor desempenho ambiental.  Eles afirmam também que a adoção da indústria de 

práticas de gestão ambiental é uma transformação na tomada de decisões de negócios, e as 

empresas estão percebendo o papel significativo que o desempenho ambiental pode 

desempenhar no desempenho geral do negócio (Theyel, 2000).  

Estas práticas de gestão incluem auditorias ambientais, gestão da qualidade total, planos 

de prevenção da poluição, a educação ambiental para colaboradores, contabilidade ambiental, 

análise de ciclo de vida, a contratação de um gerente ambiental, melhorias no departamento de 

pesquisa e desenvolvimento, estabelecimento de normas ambientais para fornecedores e 

programas de incentivo de funcionários para sugestões ambientais (Garrod & Chadwick, 1996; 

Theyel, 2000).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Neste capitulo serão abordados os procedimentos metodológicos para a realização do 

estudo, o que inclui a abordagem metodológica, os instrumentos de coleta de dados e a análise 

e tratamento dos dados. 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Como a principal questão é entender o que as indústrias farmacêuticas estão fazendo 

para reduzir o consumo de água, a pesquisa gerou dados qualitativos permitindo criação de 

teorias sobre reaproveitamento e redução de consumo de água (Collins & Hussey, 2005). Logo, 

o paradigma de pesquisa foi o fenomenológico já que analisando as práticas de atuação com 

relação à água poderá ser identificado o padrão de desenvolvimento ambiental das 

organizações. Com base no paradigma de pesquisa fenomenológico é possível detalhar a 

natureza da pesquisa como um estudo de caso.  

Creswell (2010) afirma que nos estudos de caso o pesquisador explora um evento, 

atividade ou processo de um ou mais indivíduos utilizando diversos instrumentos de coleta em 

busca de informações detalhadas. “A realização de estudos de caso envolve a seleção de um 

único (ou poucos) elemento (s) de uma população a ser estudada, pois as investigações não se 

propõem gerar generalizações” (Bêrni & Fernandez, 2012, p. 223). 

Já para Collins & Hussey (2005) o estudo de caso é um exame de um fenômeno focando 

o entendimento da sua dinâmica em um determinado ambiente. Este ambiente pode ser 

identificado em uma unidade de analise que é o tipo de caso a que o problema se refere e em 

que são estudadas as variáveis. Para os autores, o estudo de caso envolve apenas uma unidade 

de análise, no entanto para um aumento do potencial da pesquisa foi realizada a triangulação de 

dados coletando dados de fontes diferentes no estudo de um fenômeno, o que é muito utilizado 

em pesquisas cujo paradigma é fenomenológico ou qualitativo (Collins & Hussey, 2005).  Neste 

trabalho foram utilizadas duas (2) unidades de análise, sendo uma unidade escolhida a partir da 

lista de contratos de demanda firme da SABESP e a outra unidade escolhida dentre indústrias 

farmacêuticas que não possuem contrato de demanda firme. 

O estudo de caso neste contexto foi classificado como exploratório e descritivo.  

O estudo exploratório é utilizado em áreas em que há pouca teoria sobre o assunto, 
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principalmente em situações em que serão criadas teorias a partir de práticas. Neste caso 

especifico, apesar de haver teorias e outros trabalhos sobre inovação e consumo de água, não 

se sabe efetivamente o que as indústrias de São Paulo estão fazendo, na pratica, para minimizar 

os impactos na crise hídrica. O estudo descritivo, por outro lado, tem como objetivo descrever 

a prática corrente observada nas unidades de analise, sem interferência do pesquisador (Collins 

& Hussey, 2005).  Neste caso, deve-se verificar também se o fato de existir um contrato de 

demanda firme com a SABESP, acarreta na redução no consumo de água. 

Por fim, quanto aos meios, foi caracterizada uma pesquisa de campo, já que o 

levantamento das questões práticas foi relacionado a questionamentos e pesquisa abordando as 

questões praticas das organizações (Collins & Hussey, 2005).   

A abordagem de pesquisa utilizada neste estudo de caso foi a abordagem indutiva e sem 

hipóteses. A abordagem indutiva determina que o conhecimento científico esteja relacionado à 

experiência e ao estudo de caso, sendo criadas teorias a partir das questões praticas (Bêrni & 

Fernandez, 2012). A partir da observação puderam ser identificadas as principais formas de 

atuação para redução de consumo de água.  

Com base nessa abordagem, foram gerados dados qualitativos. As principais 

características da pesquisa qualitativa, de acordo com Creswell (2010) são a coleta de dados no 

campo em que o problema esta sendo estudada, a ação do pesquisador desde a montagem do 

método até a sua analise, a coleta a partir de diversas fontes de dados, a analise indutiva, a 

influência dos componentes da pesquisa, a mudanças na pesquisa com relação ao plano inicial, 

a investigação interpretativa e o relato sistêmico da pesquisa. 

 

3.2 UNIDADES DE ANÁLISE 

A pesquisa foi aplicada em indústrias do ramo farmacêutico e a metodologia de seleção 

das empresas foi a seguinte: 

 Com o objetivo de identificar o papel dos grandes consumidores na crise hídrica, foram 

identificadas as empresas com contrato de demanda firme no site da  SABESP (2015). Com 

base neste levantamento foram pesquisados no site (Pública, 2015) todos os contratos 

destas empresas bem como seus volumes contratados e foram anotados os respectivos 

CNPJs existentes em cada contrato. Com estas informações foi feita uma pesquisa no site 

(SOAWebServices, 2015) que retornou o CNAE e a sua geo localização.  
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 A tabela com as empresas com contrato de demanda firme com a SABESP ordenados por 

tipo de atividade econômica, com volumes contratados e a somatória do volume contratado 

por seção de CNAE encontra-se no Apêndice B.  

 Em complemento, foram criadas tabelas auxiliares por CNAE e inseridas no Google maps 

a fim de verificar a disposição geográfica das empresas com relação aos reservatórios da 

região metropolitana de São Paulo. Os mapas por seção de CNAE podem ser visualizados 

no apêndice C. Os mapas foram elaborados inicialmente a fim de identificar se existia 

predominância de empresas identificadas no Apêndice B, na região abastecida no Sistema 

Cantareira. Não foi encontrada predominância de nenhum setor industrial na área atendida 

pelo sistema Cantareira. 

 Com base no Anexo B, onde são descritas os CNAEs e a tabelas determinadas no Apêndice 

B, foi definido o Apêndice D que permite uma melhor visualização dos volumes mensais 

contratados separados por CNAE. Nesse caso, foi identificada a sessão C, indústrias de 

transformação, como a sessão com maior volume em contrato de demanda firme com a 

SABESP, de 709.775 m3/mês, o que corresponde a 33% do volume total contratado de 

2.143.171 m3/mês conforme Figura 10. 

 

Figura 10 – Porcentagem de volume de água contratado por seção de CNAE 

Fonte: Autor 

 

 

 Na sessão C, do Apêndice B, existem 155 empresas de CNAEs variados e é possível 

verificar que o ramo com maior frequência (quantidade de contratos) é o ramo 

farmacêutico, CNAE 2121-1/01, com 14 contratos ou 9,03% do total, conforme mostra a 



57 

 

figura 5. O CNAE 2949-2/99 é a segunda atividade econômica com maior volume de 

contratos, 9 ou 5,81%, o CNAE 2099-1/99 com 8 contratos é o de terceira maior frequência, 

os CNAEs 1099-6/99 e 2910-7/01 tem 5 contratos, os CNAEs 1091-1/01 e 2063-1/00 tem 

4 contratos cada. Quatro (4) CNAEs tem 3 contratos cada o que corresponde a 7,74% das 

empresas, Treze (13)  CNAEs tem 2 contratos cada ou 16,77% da amostra e sessenta e oito 

(68) CNAEs tem apenas um único contrato e elas representam 43,87% da amostra. 

 

Figura 11 – Porcentagem de empresas com contrato de demanda firme na seção C por CNAE 

Fonte: Autor 

 

 Com base nessa lista, as empresas do ramo farmacêutico foram contatadas de quatro formas 

distintas conforme mostra o Quadro 2. Dos contatos por e-mail com SAC, nenhum resultou 

em resposta pelas empresas. Dos contatos por telefone com SAC, todos atendidos, apenas 

um resultou no e-mail de um representante da empresa. Dos contatos por telefone com a 

fábrica, todas atendidas, três resultarem em contato com um representante da empresa. Dos 

contatos com os representantes da empresa, conseguidos pelo SAC, por telefonema para 

fábrica e por buscas na internet e no Linkedin, apenas um deu retorno. 

CNAE 2121-1/01 
E-mail 
para o 

SAC 

Telefonema 

para o SAC 

Telefonema 
para a 

fábrica 

E-mail para 
o 

representante  

Alcon Laboratórios do Brasil Ltda (Novartis) X X X   

Apsen Farmacêutica SA X X X X 

Astrazeneca do Brasil SA X X X   

Baxter Hospitalar Ltda X X X X 

Biosintética Farmacêutica Ltda. X X X   
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Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica 

Ltda. 
X X X X 

Colbras Indústria e Comércio Ltda. X X X   

Crisália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda X X X X 

Daiichi Sankyo Farmacêutica Brasil Ltda. X X X   

Eli Lilly do Brasil X X X X 

Glenmark Farmacêutica Ltda X X X X 

Libbs Farmacêutica Ltda X X X   

Novartis Biociências S/A X X X   

Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda X X X X 

Quadro 2 - Formas de contato com as empresas do CNAE 2121-1/01 

Fonte: Autor 

 

 A Empresa Alfa (nome fictício criado para preservar a identidade da empresa pesquisada) 

foi escolhida dentre as empresas identificadas na sessão C do ramo farmacêutico por fazer 

parte de um grupo de empresas do mesmo ramo, que neste caso foi o ramo farmacêutico 

que se colocou a disposição em participar da pesquisa após consultar seu departamento 

Jurídico.  A Alfa disponibilizou seu gerente de Utilities para responder a entrevista, este, 

engenheiro mecânico com mais de vinte anos na empresa e três no cargo. 

 Com o auxilio do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo (SINDUSFARMA) e contatos pessoais, a empresa Beta (também nome fictício para 

preservar a identidade da empresa) foi localizada e também após uma consulta a seu 

departamento Jurídico decidiu participar. A Empresa Beta do mesmo ramo, porém não 

possui contrato de demanda firme com a SABESP.  A Beta disponibilizou seu supervisor 

de Utilities para responder a entrevista, este, técnico em mecatrônica com dezoito anos na 

empresa e no cargo há dois anos. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

O fluxo metodológico para o desenvolvimento de um estudo de casos múltiplos, em 

específico um estudo de caso comparado, foi estruturado a partir do método de estudo de caso 

apresentado por (Yin, 2015).  

A Figura 12 apresenta o modelo adaptado à quantidade de duas empresas que serão à 

base da pesquisa. 
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Figura 12 – Método de estudo de caso 

Fonte: adaptado de (Yin, 2015, p. 82)  

 

A coleta de dados ocorreu através dos instrumentos utilizados nos estudo de casos 

comparados. De acordo com (Yin, 2015), as seis principais fontes de evidência para coleta de 

dados em estudo de caso são: documentação, registro em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefato físico. Das fontes de evidência definidas por Yin 

foram utilizadas conforme Quadro 3.  

Fontes de evidência  Tipos 

Documentação Relatórios GRI, website das empresas. 

Registro Apresentados nas visitas. 

Entrevista Roteiro não estruturado. 

Observação Direta Visita. 

Quadro 3 – Fontes de evidencias utilizadas no estudo de caso  

Fonte: Autor  

 

As evidências foram coletadas a partir de questionário elaborado previamente. “O 

questionário é um documento contendo uma serie ordenada de perguntas que devem ser 

respondidas pelos sujeitos por escrito, geralmente sem a presença do pesquisador” 

(Appolinário, 2012, p. 140). 

Sendo assim, foi realizada uma entrevista semi estruturada sobre o consumo de água e 

o  roteiro teve como base a pesquisa de Liphadzi & Vermaak (2015) e outros questionamentos 

inseridos a partir da sua análise. Foram realizadas visitas presenciais as operações para a 

realização das entrevistas e para as observações diretas da operação e a análise de documentos 

e de registros. As questões originais da pesquisa de Liphadzi & Vermaak (2015) estão no 
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ANEXO A. As demais questões que foram inseridas no roteiro da entrevista estão no 

APENDICE A.  

 “Os dados recolhidos serão analisados em conjunção com questões trazidas pela 

literatura e pelas teorias. Essa analise preliminar possibilitará a formulação do problema de 

pesquisa [...] que virão a orientar investigações posteriores, utilizando os tipos de informação e 

técnicas de tratamento de dados necessários” (Bêrni & Fernandez, 2012, p. 328). 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

A análise qualitativa dos dados deve ser aplicada com o objetivo de fornecer 

consistência para as conclusões realizadas, tornando-as mais concretas, para construir variáveis 

para descrever ou explicar os fenômenos estudados ou para fortalecer as informações práticas 

que poderão gerar teorias (Bêrni & Fernandez, 2012). No estudo específico, a partir da pesquisa 

buscou-se comprovar que uma vez que a empresa que possui um contrato de demanda firme 

possui uma maior consciência ambiental, ela toma mais ações para controle de água.  

Os dados foram, então, analisados a partir dos estudos de literatura e das informações 

coletadas. Os dados gerados pela pesquisa são qualitativos uma vez que são identificados a 

partir da analise das alternativas aplicadas. A partir dos questionários são identificados dados 

que irão contribuir para determinação de variáveis. Neste estudo especifico, por ser um estudo 

exploratório, a análise final gerou conclusões para um determinado nicho de pesquisa sem, 

necessariamente, gerar uma teoria específica. 

Para a análise dos dados foi utilizada a síntese cruzada.  A síntese cruzada baseia-se na 

comparação entre as unidades de análise estudadas (Yin, 2015). Nesse estudo a síntese cruzada 

foi realizada a partir das ações identificadas nas entrevistas, comparando-se em que unidades 

elas foram aplicadas. Para uma melhor analise do conteúdo, Bêrni & Fernandez (2012) sugerem 

que seja estabelecida a unidade de conteúdo a ser investigada e sejam construídas categorias de 

analise para comparações. No decorrer da pesquisa, quando os dados foram levantados, as 

categorias foram construídas a partir das ações identificadas para redução no consumo de água 

das indústrias pesquisadas e serão explicitadas no item de desenvolvimento do trabalho.  
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4 ESTUDO DE CASO 

Aqui serão apresentados dados coletados das entrevistas realizadas em duas empresas 

do ramo farmacêutico situadas no estado de São Paulo; os roteiros de entrevistas respondidos 

podem ser encontrados nos apêndices E (Empresa Alfa) e F (Empresa Beta). 

4.1 EMPRESA ALFA 

A empresa Alfa é uma indústria que atua na produção de fármacos e está instalada na 

Região Metropolitana de São Paulo e conta com mais de 2500 colaboradores. A operação 

produz mais de cem produtos entre medicamentos de venda com prescrição, com retenção de 

receita médica, e produtos isentos de prescrição, que podem ser adquiridos sem apresentação 

de receita médica. O processo produtivo ocorre integralmente dentro das instalações. 

A fábrica, no passado, utilizava apenas poços para atender a sua produção quando, em 

2009, precisou de um maior volume de água. A solução apresentada pela SABESP, 

concessionária responsável por fazer o investimento na rede de abastecimento, foi um modelo 

de Contrato de Demanda Firme. O contrato garante à fábrica o volume de água contratado e à 

SABESP o retorno financeiro para o investimento realizado na expansão de capacidade da rede 

de abastecimento pública.  A não aceitação desta proposta levaria a empresa a contratar 

caminhões pipa para abastecer a necessidade extra de água o que foi considerado, na época, de 

maior custo. O volume atual contratado no regime de demanda firme com a SABESP é utilizado 

em sua totalidade, sendo que em alguns meses faz-se necessário a contratação de caminhões 

pipa adicionais, uma vez que esse consumo pode chegar ao dobro, gerando multa para a 

empresa. 

De acordo com o entrevistado, sempre existiu uma preocupação da empresa Alfa com 

relação ao consumo de água e há mais de dez anos o índice de consumo de água em m3 por 

1000 unidades produzidas, para medir o desempenho, já era adotado.  

4.1.1 Uso de água na empresa  

A água é uma matéria-prima fundamental no processo produtivo da indústria farmacêutica e a 

ela são atribuídas diversas funções na fábrica. Sua gestão é realizada pela Área de Utilities. O 

volume de água utilizada pela fábrica aumentou no ano de 2014 conforme Figura 13. Para 

manter o sigilo da empresa, o volume consumido no ano de 2014 foi considerado como sendo 
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100% da variável e o valor de todos os dados é um percentual desta variável. 

 
Figura 13 – Volume de água consumida por ano, dados relatório GRI da Empresa Alfa 

Fonte: Autor 

 

A Figura 13 mostra a predominância das águas advindas de poços para abastecer o 

processo produtivo; no ano de 2014 essa modalidade representava 66,15% do volume de água 

consumida na operação e que esta modalidade aumentou seu volume de captação em 27,75% 

entre os anos de 2013 e 2014. Essa figura apresenta que o volume da água advinda da rede 

pública reduziu seu volume de captação em 6,06% entre os anos de 2013 e 2014.  No entanto, 

o fato de ter reduzido o consumo da rede pública e não ter piorado de maneira efetiva a crise 

hídrica em função do aumento da retirada de água do subsolo, não significou aumento da eco 

eficiência dos processos. 

Antes de ser utilizada nos processos, a água da indústria passa por tratamentos para que 

a pureza da água seja garantida, eliminando sais minerais indesejados para os processos 

internos. A Figura 14 evidencia o fluxo da Empresa Alfa 
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Figura 14 – Macro processo de uso de água na empresa Alfa 

Fonte: Autor 

 

A matriz de abastecimento da indústria é mista sendo composta por cinco poços e da 

água da rede de abastecimento pública conforme figura 14. Todas as fontes de abastecimento 

são misturadas na ETA da planta e passam por tratamento físico-químico. A porção destinada 

ao uso humano segue a padrões de qualidade de potabilidade da água do Ministério da Saúde e 

a porção destinada à produção, padrões de qualidade da ANVISA. Para a fabricação dos 

produtos e higienização dos processos a empresa utiliza dois tipos de água: a água purificada 

(AP) e a água para injeção (API) conforme anexo C, tipos de água para uso farmacêutico e 

parâmetros de qualidade. 

Na entrevista foi apresentada uma tabela com as médias mensais. A média mensal de 

volume consumido é de aproximadamente 8,78% do volume total de água consumida por ano 

em m3 sendo que no ano de 2015 podem ser notados picos de pouco mais de 10% e vales de 

6,14%. Com relação à média mensal a quantidade de água consumida pela rede publica é de 

aproximadamente 30% do total consumido conforme dados do relatório GRI. 
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A empresa tem metas de redução de consumo específico de água em m3 a cada 1.000 

unidades produzidas, as quais são apresentadas em seu relatório GRI dados de 2014 e mostra 

de forma clara o total de retirada de água, trazida para os limites da organização de todas as 

fontes para qualquer uso ao longo do período analisado. Na entrevista feita no final do ano de 

2015 a meta para o ano ainda não estava definida e não foi informada. No site da empresa ou 

em registros apresentados na entrevista não foi possível verificar a existência da meta.  

A fábrica Alfa monitora desde 2004 a quantidade de água utilizada pela planta e a figura 

15 demonstra a evolução da redução de água em m3 por 1000 unidades produzidas desde 2004 

até 2014. Para auxiliar no sigilo da empresa o valor do índice de 2014 para m3 por 1000 unidade 

produzida da empresa Alfa foi considerada como sendo 100% e os valores dos anos variaram 

com relação a ele. No momento da entrevista os dados de 2015 ainda não estavam disponíveis. 

 

Figura 15 – Evolução do índice m3 por 1000 unidades da Empresa Alfa 

Fonte: Autor (Adaptado da Empresa Alfa) 

 

Segundo relatório GRI da empresa Alfa o operação reutilizou no ano de 2014 25,27% 

do total de volume retirado das fontes. Esse volume de água excedente é gerado em basicamente 

dois sistemas de tratamento: o sistema de tratamento de água e o sistema de filtragem; o 

excedente de água volta para o tanque principal de armazenamento e é reutilizado nos 

processos. 

Existem registros diários do consumo de água realizados em 24 pontos de coleta e estes 

são verificados por um Supervisor diariamente. Estes registros são analisados e o indicador 
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m3/1000 unidades é contabilizado no final do mês. Os valores são declarados todos os meses 

sendo que existem metas mensais e o valor real atingido no período.  

Está sendo estudada a adoção de um sistema de coleta de dados automatizada utilizando 

radio frequência para coletar as informações nos 24 pontos. Atualmente existe um ponto no 

qual esse sistema já foi implantado e ele tem como principal finalidade aumentar a 

confiabilidade dos dados e diminuir o esforço pouco nobre, segundo o entrevistado ressaltou, 

de ter que recolher os dados em campo. O relatório gerado por esse controle faz parte do 

indicador água no relatório mensal de EHS. 

4.1.2 Ações conforme entrevista, visita e relatório GRI 

As ações foram identificadas a partir de algumas fontes. O Quadro 4 apresenta a forma 

de coleta de dados sobre as ações realizadas pela empresa Alfa 

Ações 
Relatório 

GRI 
Site 

Entrevista 

(verbal) 

Entrevista 

(registos e 

documentos) 

Visita ao 

local 

Redesenho do processo de 

limpeza dos misturadores de 

alta capacidade 

X X X   

Instalação de cabeçote 

rotativo 
X X X X X 

Aumento na capacidade de 

recuperação de água  no 

processo de retro lavagem da 

ETA 

X  X X X 

Campanhas de sensibilização 

de funcionários 
 X X   

Operação caça vazamentos 

 
  X   

Instalação de mais 

hidrômetros 
  X   

Instalação de válvulas 

arejadoras em torneiras 
  X   

Implantação de sistema 

automático de monitoramento 

do consumo 

  X   

Automatização dos sistemas 

de Clean in Place 
  X   

Quadro 4 - Fontes de informação sobre as ações da Empresa Alfa  

Fonte: Autor  

 

A empresa vem desenvolvendo planos de ação com objetivos de redução de consumo, 

redução de desperdício de água e campanhas de conscientização. As principais ações são: 

a) Redesenho do processo de lavagem de misturador de alta capacidade o qual, antes 

era manual e utilizava mangueiras para a lavagem por um processo automático de 

http://tetralon.com.br/
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lavagem utilizando um cabeçote rotativo. A Figura 16 apresenta um modelo de 

cabeçote rotativo utilizado para limpeza de tanques.  

 

Figura 16 – Modelo de Cabeçote Rotativo 

Fonte: http://www.alfalaval.com.br/ 

 

O processo anterior demorava quatro horas e era realizado de forma manual com a 

utilização de mangueiras; já o processo automático implementado entre os anos de 2013 e 2014 

dura trinta minutos e utiliza um sistema computacional que gerencia os feixes de água de modo 

que as paredes do tanque sejam limpas uniformemente pelos feixes de água que são 

direcionados de forma precisa em toda extensão das paredes do tanque. O processo automático 

utiliza apenas 400 litros de água e resultou em uma redução de 90% do consumo. Durante doze 

meses é esperada a redução de 775 m3 de água ou aproximadamente 0,04% de redução no índice 

mensal de m3/ 1000 produzidas. 

b) Instalação de equipamentos economizadores (arejadores, que misturam ar à água, 

dando a sensação de maior volume) em mais de 180 torneiras de banheiros, 

vestiários e copas da fábrica, reduzindo o consumo de 5 para 1,8 litro por minuto. 

O entrevistado confirmou a economia de 1.000 m³ de água por mês ou 

aproximadamente 5,78% de redução no índice mensal de m3/ 1000 produzidas. Em 

visita as instalações, os três sanitários visitados apresentavam 100% de suas 

torneiras com arejadores e foi informado que esse tipo de válvula já faz parte do 

procedimento de compras da operação. 

c) Implantação de sistema automático de monitoramento do consumo, utilizando a 

tecnologia de celulares para capturar e transmitir os dados para uma central; 

d) Aumento na capacidade de recuperação de água do processo de retro lavagem da 

ETA; 

Outras ações as quais não foram obtidos detalhes, mas que fazem parte do discurso do 

entrevistado são:  

e) Automatização dos Sistemas de Clean in Place (CIP); 

http://www.alfalaval.com.br/
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f) Campanhas de sensibilização dos funcionários, com estímulo para o funcionário 

reportar problema de vazamentos aparentes; 

g) Diminuição no tempo de resposta para resolver os problemas apontados pelos 

funcionários com relação aos problemas de desperdício de água; 

h) A operação caça vazamentos que já existia antes da crise foi intensificada e mesmo 

os menores vazamentos devem resolvidos no menor tempo possível 

i) Ampliação do monitoramento da rede com a instalação de mais hidrômetros. 

4.1.3 Aspectos de gestão e inovação  

Na entrevista foi comentada que as ideias de inovação para a redução do consumo de 

água são normalmente idealizadas pelo departamento de Área de Utilities. As fontes de 

informação declaradas pelo entrevistado foram: os fornecedores, eventos da indústria 

farmacêutica e um banco de ideias dos funcionários. 

A meta de consumo de água é global dentro da empresa e ações de gerenciamento e 

auditoria da meta são de responsabilidade do departamento de EHS. 

As ideias existentes no banco de ideias são priorizadas pela diretoria executiva e 

aguardam verba orçamentaria para serem implementadas. 

4.2 EMPRESA BETA 

A fábrica Beta, instalada no interior do Estado de São Paulo, é uma indústria que atua 

na produção de fármacos e conta com pouco menos de 1000 colaboradores. A operação produz 

comprimidos, cremes e capsulas entre medicamentos de venda com prescrição, com retenção 

de receita médica, e produtos isentos de prescrição, que podem ser adquiridos sem apresentação 

de receita médica. O processo produtivo ocorre integralmente dentro das instalações. 

A fábrica, que no final da década de 10 do século XXI, teve a gestão administrativa 

alterada por força de venda, possui em sua planta um poço desativado por motivos não 

informados. A operação não tem firmado com a empresa de abastecimento de água local um 

contrato com tarifa diferenciada para um volume mensal a ser consumido conforme resposta da 

entrevista.   

De acordo com o entrevistado, uma das barreiras para a mudança de processos que 

resultem em redução de consumo de água pautam nas imposições de re homologação do 
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processo produtivo perante a ANVISA, fazendo com que as decisões sobre as ações adotadas 

para redução do consumo de água ficassem em processos secundários. 

4.2.1 Uso de água na empresa  

A água é uma matéria-prima fundamental no processo produtivo da indústria e a ela é 

atribuída diversas funções na fábrica. Sua gestão é realizada pela Área de Utilities. O volume 

de água utilizada pela fábrica diminuiu no ano de 2014 conforme Figura 17. Para manter o 

sigilo da empresa, o volume consumido no ano de 2014 foi considerado como sendo 100% da 

variável e o valor de todos os dados é um percentual desta variável. 

 

Figura 17 – Volume de água consumida por ano, dados GRI da Empresa Beta 

Fonte: Autor 

 

A figura 17 mostra uma redução grande no volume de água consumida entre os anos de 

2012 e 2014, com base no volume global utilizado, e o relatório GRI explica que isso se deve 

por uma redução no volume de produção da planta. A Figura 17 mostra a predominância das 

águas advindas da rede pública para abastecer o processo produtivo; no ano de 2014 essa 

modalidade representava 100% do volume de água consumida na operação e que esta 

modalidade aumentou seu volume de captação em 27,75% entre os anos de 2013 e 2014. Essa 

figura apresenta que o volume da água advinda de poços foi reduzido indo para 0% no ano 

2014, período no qual o poço foi desativado.  Antes de ser utilizada nos processos a água passa 

por tratamentos para que a sua pureza seja garantida, eliminando sais minerais indesejados para 

os processos internos.  
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Figura 18 – Macro processo de uso de água na empresa Beta 

Fonte: Autor 

 

A matriz de abastecimento da indústria é 100% fornecida pela rede de abastecimento 

pública conforme Figura 18. A partir da caixa d'água, a água é separada para uso humano e uso 

industrial. A porção destinada ao uso humano segue os padrões de qualidade de potabilidade 

da água do Ministério da Saúde sendo responsabilidade da SANASA entregar o padrão. Já a 

porção destinada à produção, padrões de qualidade da ANVISA são mantidos, sendo de 

responsabilidade da Área de Utilities em garantir esse padrão. Para a fabricação dos produtos e 

higienização dos processos a empresa utiliza água purificada (AP), conforme anexo C. 

O relatório GRI 2014 da empresa Beta apresenta que a média mensal de volume de 

água consumida é de aproximadamente 20% do volumo consumido pela empresa Alfa. 

A empresa tem metas de redução de consumo específico de água em m3 a cada 1.000 

unidades produzidas que são apresentadas em seu relatório GRI, mostrando de forma clara o 

total de retirada de água trazida para os limites da organização, de todas as fontes para qualquer 

uso ao longo do período de 2014.  

No relatório GRI o consumo específico de água foi de 0,44 m³ a cada 1.000 unidades 

produzidas, resultado abaixo da meta estipulada para 2014 que era de 0,51 m³/1.000 unidades 
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produzidas. Na época da entrevista já havia sido estabelecida a meta de consumo para o ano de 

2015. 

A fábrica Beta monitora desde 2006 a quantidade de água utilizada pela planta e a 

figura abaixo demonstra a evolução da redução de água em m3 por 1000 unidades produzidas 

desde 2006 até 2014. Para auxiliar no sigilo da empresa o dado do ano de 2014 para m3/1000 

unidade produzida da empresa Beta foi considerada como sendo 100% e o histórico dos anos 

variou com relação a ele. 

  
Figura 19 – Evolução do índice m3 por 1000 unidades da Empresa Beta 

Fonte: Autor (Adaptado da Empresa Beta) 

4.2.2 Ações conforme entrevista, visita, relatório GRI 

O Quadro 5 apresenta a forma de coleta de dados sobre as ações realizadas pela 

empresa Beta. Vale apontar que a visita e entrevista realizadas na empresa Beta foram 

prejudicadas com relação as informações, visto que a pessoa que tinha disponibilizado o tempo 

para responder a entrevista, teve uma reunião agendada para a mesma hora e delegou para outra 

pessoa da organização esta  tarefa. 

 

Ações 
Relatório 

GRI 
Site 

Entrevista 

(verbal) 

Entrevista 

(registros e 

documentos) 

Visita ao 

local 

Mudança no setup do processo 

de produção de água purificada 
X  X  X 
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Reutilização da água excedente 

do processo de produção de 

água purificada para sanitários 

X X X  X 

Substituição da bomba de 

hidráulica para elétrica, na 

produção do vácuo. 

X  X X X 

Instalação de válvulas com 

temporizadores e redutores de 

vazão 

  X  X 

Estudo para utilização da água 

do poço para o sistema de ar 

condicionado. 

  X   

Quadro 5 - Fontes de informação sobre as ações da Empresa Beta  

Fonte: Autor  

 

O entrevistado informou que a indústria sempre entendeu a água como um recurso 

natural importante mesmo antes da crise hídrica e da mudança administrativa. Informou que 

ações como o “Dia da água”, campanha anual para sensibilizar os funcionários da importância 

da água existem há mais de dez anos. 

Na “Semana do meio ambiente”, evento anual realizado pela empresa, o tema água é 

frequente. O entrevistado apresentou as seguintes ações da indústria para reduzir o consumo de 

água da operação: 

a) Mudança no setup do processo de produção de água purificada, Orion, o qual antes 

funcionava em ciclo contínuo de produção de água purificada e sofreu um ajuste 

para, quando não existir necessidade de água no processo produtivo, o mecanismo 

entra em módulo hibernação. A quantidade excedente de água gerada no processo 

de purificação de água para descarte foi reduzido. 

b) Outra mudança no processo de produção de água purificada foi bombear a água 

excedente do processo para caixas de água e utilizar esta água para regas e lavagem 

de pátio e também para todos os sanitários da planta, sendo reduzido o consumo 

de aproximadamente 30m3/dia, o que representa uma redução de 21% do índice de 

consumo de água por 1000 unidades produzidas. A Figura 20 ilustra o processo 

antigo e a Figura 18 já apresenta o processo atual com essa ação adotada. Quando 

perguntado, o entrevistado informou que ação de utilizar a água excedente nos 

sanitários só foi possível porque o edifício foi construído com tubulações distintas, 

uma para o uso humano e outra para os sanitários.  
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Figura 20 – Macro processo de uso de água na empresa Beta antes da adoção da ação B 

Fonte: Autor 

 

c) Para a produção de vácuo a bomba hidráulica foi substituída por uma bomba 

elétrica; a economia gerada foi de 24m3/dia o que representa uma redução de 16% 

do índice de consumo de água por 1000 unidades produzidas.  

d) Foram instalados redutores de vazão e temporizador de abertura em todas as pias 

da operação as quais foram visitados pelo entrevistador. 

e) O estudo de utilizar água do poço no sistema de ar condicionado está em fase de 

planejamento. 
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4.2.3 Aspectos de gestão e inovação 

Na entrevista foi comentado que as ideias de inovação para a redução do consumo de 

água são idealizadas pelo departamento de Área de Utilities. As fontes de informação 

declaradas pelo entrevistado foram: os próprios funcionários da Área de Utilities, os 

fornecedores, eventos da indústria farmacêutica, funcionário em geral e sites. 

É de responsabilidade do departamento de EHS responder aos questionamentos da 

comunidade e de responsabilidade da Área de Utilities apresentar as ações que foram e que 

serão realizadas para a redução do consumo de água na indústria. 

As ideias existentes no banco de ideias BIS são priorizadas pela diretoria executiva e 

aguardam verba orçamentária para serem implementadas. 
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5 DISCUSSÃO 

Neste capitulo serão discutidas as principais informações sobre a pesquisa. Inicialmente 

serão discutidas algumas influências da bibliografia nos temas que serão tratados na prática. 

Depois serão comparadas as duas empresas em análise e por fim será realizada a classificação 

das ações pesquisadas em cada empresa a partir dos conceitos de inovação, produção mais 

limpa e eco eficiência. 

 

5.1 COMPARAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS  

As empresas estudadas possuem algumas diferenças e semelhanças que permitem que 

as suas ações na redução do consumo de água sejam diferenciadas. É possível identificar 

algumas semelhanças e diferenças encontradas entre as duas. Para auxiliar no sigilo das 

empresas o dado do ano de 2014 da Empresa Alfa foram consideradas como sendo 100% e os 

números na Empresa Beta variam com relação a ele. 

  Empresa Alfa Empresa Beta 

Produto 

Medicamentos de venda sob 

prescrição e produtos isentos de 

prescrição 

Medicamentos genéricos de 

venda sob prescrição e produtos 

isentos de prescrição 

ISO 14001 Sim Sim 

OHSAS 18001 Sim Sim 

Numero de Funcionários  1 unidade de analise 27% da unidade de analise 

Volumes de consumo de água 

aproximado (GRI2014) 
1 unidade de analise 23% da unidade de analise 

Volume de unidades produzidas 1 unidade de analise 10% da unidade de analise 

Indicadores m3/1000 unidades 

produzidas 
1 unidade de analise 46% da unidade de analise 

Gestão de Recursos Hídricos 

Departamento responsável:  

Área de Utilities  

Relatório GRI  

Registros diários e relatório mensal e 

anual de consumo de água 

Departamento responsável: 

Área de Utilities  

Relatório GRI  

Relatório mensal e anual de 

consumo de água 

Programas de Sensibilização para 

redução do consumo de água 

conduzido pelo HSE 

Programas de Sensibilização 

para redução do consumo de 

água conduzido pelo HSE 

Quantidade de ações  10 5 

Quadro 6 – Semelhanças e Diferenças entre as Empresas Alfa e Beta  

Fonte: Autor 
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Um comparativo entre as empresas Alfa e Beta com volume de água consumida de todas 

as fontes, índice EN8 do Relatório GRI das empresas, entre os anos de 2011 e 2014 podem ser 

observado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Comparativo entre Alfa e Beta volume de água consumida 

Fonte: Autor 

 

A Beta sempre consumiu um volume de água menor que a Alfa sendo que em 2014 ela 

consumia 23,46% do total de Alfa. Para manter o sigilo das empresas o valor do volume 

consumido pela empresa Alfa no ano de 2014 foi definido como sendo 100% e os valores 

variaram em relação a ele. A queda de consumo na Beta é explicada pelo diminuição do volume 

produzido segundo relatório GRI da BETA 

Um comparativo entre as empresas Alfa e Beta com histórico do indicador m3/1000 

unidades produzidas, entre os anos de 2006 e 2014 pode ser observado na Figura 22.  

 

Figura 22 -  Comparativo entre Alfa e Beta com histórico do indicador m3/1000 unidades produzidas 

Fonte: Autor 

 

O índice da empresa Beta é de apenas 47% do índice da empresa Alfa. Isso pode ocorrer 

uma vez que a Beta envasa apenas 10% da produção da Empresa Alfa e como a água é um 

elemento fundamental no processo produtivo a Empresa Alfa necessita de maior volume. Para 
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auxiliar no sigilo das empresas o valor do indicador de consumo de água (m3 por 1000 unidades 

produzidas), do ano de 2014 da Empresa Alfa foi considerado como sendo 100% e o valor do 

mesmo indicador da Empresa Beta variando com relação a ele. 

Conforme apresentado por Veleva et al., (2003), as empresas Alfa e Beta estão 

preocupadas com questões de sustentabilidade. Na visão da Comissão Europeia (EIO, 2013) 

elas estão na quarta onda de inovação fazendo investimentos em seus processos e controles. 

Nelas os preceitos de Calmanovici (2011) nas quais ações de inovação estão relacionadas à 

competitividade da empresa não foram evidenciados. Com relação os conceitos de Dias (2014) 

o qual é de se esperar ações inovadoras relacionadas à pesquisa e desenvolvimento (P&D) das 

empresas Alfa e Beta tem suas ações encabeçadas pela Área de Utilities. Uma das razões por 

essa gestão pode ser a informada por Jenkins & Oram (2013) na qual muitas empresas não 

investem em tecnologias uma vez que a água ainda é vista como um recurso barato. 

No entanto pode se notado que com relação às ideias de Curi (2011) as duas indústrias 

vêm o consumo racional de água como um componente indispensável da eco eficiência, de 

forma a apresentaram os volumes utilizados em suas operações em seus relatórios GRI e no 

sites. Alfa e Beta utilizando conceitos de Veleva et al., (2003) estão classificadas no quinto 

nível o qual envolve a sustentabilidade no processo de produção, o que inclui percentual de 

água utilizada proveniente de fonte. 

 As empresas Alfa e Beta seguem os preceitos de Curi (2011) sobre as necessidades do 

atendimento às políticas publicas sobre meio ambiente e executaram mudanças que valorizam 

os aspectos de controle e prevenção assumindo a responsabilidade de sua produção. 

Em nenhuma das empresas o entendimento de Pereira et al., (2011) da necessidade de 

ampliar os investimentos com o objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor 

empresarial foi mencionada. 

5.2 CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ACORDO COM CONCEITOS 

DE INOVAÇÃO 

As ações encontradas na pesquisa podem ser caracterizadas de acordo com os conceitos 

de inovação, considerando principalmente a aplicação, a forma, o foco e a natureza de acordo 

com Dias (2014).  Essa classificação pode ser encontrada no Quadro 7, no caso da Empresa 

Alfa, e no Quadro 8, para a Empresa Beta. 
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Ações Implantadas Evolução (Se houver) 

Inovação 

Aplicação Forma Foco Natureza 

Redesenho do 

processo de limpeza 

dos misturadores de 

alta capacidade 

O processo de limpeza 

dos misturadores era 

manual e passou a ser 

automático 

Processo Incremental  Técnica  Tecnológico 

Instalação de 

cabeçote rotativo 

Eram utilizadas 

mangueiras para 

limpeza e passou a ser 

utilizado cabeçote 

Produto Radical  Técnica  Tecnológico 

Aumento na 

capacidade de 

recuperação de água  

no processo de retro 

lavagem da ETA 

Não foi informado 

volumes anteriores e 

atuais 

Processo Incremental  Técnica  Tecnológico 

Campanhas de 

sensibilização de 

funcionários  

Não foi visualizado 

nenhum cartaz, banner 

ou pôster 

Processo Incremental Administrativa Organizacional 

Operação caça 

vazamentos 

Não foi informado 

frequência anterior e 

atual 

Processo Incremental Administrativa 
 

Organizacional 

Instalação de mais 

hidrômetros  

Não foi quantidade 

instalada anterior e atual 
Produto Incremental Administrativa Organizacional 

Instalação de 

válvulas arejadoras 

em torneiras 

Utilização de torneiras 

comuns 
Produto Incremental  Técnica  Tecnológico 

Implantação de 

sistema automático 

de monitoramento do 

consumo 

O monitoramento era 

feito presencialmente no 

hidrômetro. Agora o 

envio de dados é 

automático por radio 

frequência. 

Produto  Radical  Técnica  Tecnológico 

Automatização dos 

sistemas de Clean in 

Place 

Não foi demostrado 

como ocorreu tal 

mudança 

Processo Incremental  Técnica  Tecnológico 

Diminuição no 

tempo de resposta 

para resolver os 

problemas apontados 

pelos funcionários 

com relação aos 

problemas de 

desperdício de água 

Não foi respondido o 

tempo de atendimento 

médio antes e agora 

Processo Incremental Administrativa Organizacional 

Quadro 5 – Classificação das ações da Empresa Alfa de acordo com os conceitos de Inovação  

Fonte: Autor 

 

Na Empresa Alfa, quanto à forma foram aplicadas mais inovações incrementais (8) do 

que radicais (2); quanto ao foco foram implantadas mais inovações técnicas (6) do que 

administrativas (4); quanto à natureza foram implantadas mais inovações tecnológicas (6) do 
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que organizacional (4), comercial (0), financeira (0) e de serviços (0); por fim quanto a 

aplicação foram implantadas mais inovações em processos (6) do que em produtos (4).  Das 

ações levantadas as (4) de caráter organizacional podem ser vistas como estratégicas e as (6) 

outras vistas como operacionais. 

Ações 

Implantadas 
Evolução (Se houver) 

Inovação 

Aplicação Forma Foco Natureza 

Mudança no 

setup do 

processo de 

produção de 

água purificada 

Anteriormente o processo era 

continuo produzindo mesmo sem 

necessidade e enviando o 

excedente no esgoto. Atualmente 

o processo para quando não ha 

necessidades de água, quando o 

tanque está cheio. 

Processo Incremental Técnico Tecnológico 

Reutilização da 

água excedente 

do processo de 

produção de 

água purificada 

para sanitários 

Anteriormente havia descarte da 

água excedente para a rede de 

esgoto 

Processo Incremental Técnico Tecnológico 

Substituição da 

bomba de 

hidráulica para 

elétrica, na 

produção do 

vácuo. 

A bomba hidráulica utilizava 

água enquanto que a bomba atual 

usa eletricidade 

Produto Incremental Técnico Tecnológico 

Instalação de 

válvulas com 

temporizadores 

e redutores de 

vazão 

As válvulas antigas 

desperdiçavam água, pois a 

vazão era menor e mesmo que o 

tempo de utilização fosse menor, 

as válvulas continuavam 

funcionando. Com as novas 

válvulas, o consumo de água 

reduziu. 

Produto Incremental Técnico Tecnológico 

Estudo para 

utilização da 

água do poço 

para o sistema 

de ar 

condicionado. 

Foi realizado um estudo para esta 

melhoria sendo que ela ainda não 

foi realizada.  

Processo Incremental Técnico Tecnológico 

Quadro 8 – Classificação das ações da Empresa Beta de acordo com os conceitos de Inovação  

Fonte: Autor 

 

Na Empresa Beta, quanto à forma, todas as inovações foram incrementais; quanto ao 

foco todas as inovações foram técnicas; quanto a natureza todas as inovações foram 

tecnológicas e por fim quanto a aplicação foram implantadas mais inovações em processos (3) 

do que em produtos (2). Das ações levantadas as (6) são de caráter tecnológico e operacional. 

Não foi levantada nenhuma ação inovadora que possa ser classificada como estratégica. 
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5.3 CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ACORDO COM CONCEITOS 

DE PRODUÇÃO MAIS LIMPA  

Os conceitos de Produção mais Limpa foram discutidos por alguns autores, dentre eles 

Barbieri (2007). A classificação das ações encontradas na Empresa Alfa de acordo com os 

conceitos de Produção Mais Limpa podem ser identificadas no quadro 9.  

 Ações 

Nível 1  Nível 2 Nível 3 

Redução na fonte 

Reciclagem 

Interna 

Reciclagem 

externa Modificação 

de Produtos 

Modificação de Processos 

Housekeeping 
Substituição 

de materiais 

Mudança 

na 

tecnologia 

Redesenho do 

processo de limpeza 

dos misturadores de 

alta capacidade 

  X         

Instalação de 

cabeçote rotativo 
      X     

Aumento na 

capacidade de 

recuperação de água  

no processo de retro 

lavagem da ETA 

        X   

Campanhas de 

sensibilização de 

funcionários  
  X         

Operação caça 

vazamentos 
  X         

Instalação de mais 

hidrômetros  
  X         

Instalação de 

válvulas arejadoras 

em torneiras 
      X     

Implantação de 

sistema automático 

de monitoramento do 

consumo 

      X     

Automatização dos 

sistemas de Clean in 

Place 
      X     

Diminuição no 

tempo de resposta 

para resolver os 

problemas apontados 

pelos funcionários 

com relação aos 

problemas de 

desperdício de água 

  X         

Quadro 9 – Classificação das ações da Empresa Alfa de acordo com os conceitos de Produção Mais Limpa segundo 

Barbieri ( 2007) 

Fonte: Autor 
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De acordo com a classificação de Barbieri (2007), na Empresa Alfa nove (9) ações 

podem ser classificadas como nível 1, com modificação de processos, sendo que cinco (5) ações 

foram classificadas como ações de Housekeeping e quatro (4) ações foram classificadas como 

mudança de tecnologias. Somente uma ação foi classificada como Nível 2, correspondendo a 

reciclagem interna e não foram classificadas ações como nível 3. 

No Quadro 10, seguem as ações da Empresa Beta de acordo com as classificações da 

PML defendidas por Barbieri (2007). 

Ações  

Nível 1  Nível 2 Nível 3 

Redução na fonte 

Reciclagem 

Interna 

Reciclagem 

externa Modificação 

de Produtos 

Modificação de Processos 

Housekeeping 
Substituição 

de materiais 

Mudança 

na 

tecnologia 

Mudança no setup do 

processo de produção 

de água purificada 
  X         

Reutilização da água 

excedente do 

processo de produção 

de água purificada 

para sanitários 

        X   

Substituição da 

bomba de hidráulica 

para elétrica, na 

produção do vácuo. 

      X     

Instalação de 

válvulas com 

temporizadores e 

redutores de vazão 

      X     

Estudo para 

utilização da água do 

poço para o sistema 

de ar condicionado. 

  X         

Quadro 10 – Classificação das ações da Empresa Beta de acordo com os conceitos de Produção mais Limpa 

segundo Barbieri ( 2007) 

Fonte: Autor 

 

De acordo com a classificação de Barbieri (2007), na Empresa Beta cinco (5) ações 

podem ser classificadas como nível 1, com modificação de processos, sendo que duas (2) ações 

foram classificadas como ações de Housekeeping e duas (2) ações foram classificadas como 

mudança de tecnologias. Somente uma ação foi classificada como Nível 2, correspondendo a 

reciclagem interna e não foram classificadas ações como nível 3 

Os conceitos de Produção mais Limpa também foram discutidos por outros autores, 

dentre eles Kubota & Rosa (2013) que classifica algumas ações como preventivas e  Seiffert 

(2009), que classifica as ações como minimizadoras de impactos e para conservação de matérias 
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primas. A classificação das ações encontradas na Empresa Alfa de acordo com os conceitos de 

Produção Mais Limpa podem ser identificadas no quadro 11.  

Ações Implantadas 

PML 

Preventiva 
Minimiza 

os impactos 

Conservadas as 

matérias primas 

Redesenho do processo de limpeza dos misturadores de alta 

capacidade 
X   

Instalação de cabeçote rotativo  X X 

Aumento na capacidade de recuperação de água  no processo de 

retrolavagem da ETA 
 X X 

Campanhas de sensibilização de funcionários  X   

Operação caça vazamentos X   

Instalação de mais hidrometros   X  

Instalação de válvulas arejadoras em torneiras  X X 

Implantação de sistema automático de monitoramento do 

consumo 
X   

Automatização dos sistemas de Clean in place  X X 

Diminuição no tempo de resposta para resolver os problemas 

apontados pelos funcionários com relação aos problemas de 

desperdício de água 

X   

Quadro 11 – Classificação das ações da Empresa Alfa de acordo com os conceitos de Produção Mais Limpa  

Fonte: Autor 

 

Das ações implantadas na Empresa Alfa, cinco (5) podem ser classificadas como 

preventivas conforme Dias (2014); buscaram a redução do consumo de água e exerceram uma 

mudança de postura da organização conforme Aguiar (2004); quatro (4) ações têm como 

finalidade a minimização de impactos e conservação da matéria prima e uma ação (1) têm como 

objetivo específico apenas minimização de impactos.  

No Quadro 12, seguem as ações da Empresa Beta de acordo com as classificações da 

PML. 

Ações Implantadas 

P+L 

Preventiva  
Minimiza 

os impactos  

Conservadas as 

matérias primas 

Mudança no setup do processo de produção de água purificada X X X 

Reutilização da água excedente do processo de produção de água 

purificada para sanitários 
 X X 

Substituição da bomba de hidráulica para elétrica, na produção do 

vácuo. 
 X X 

Instalação de válvulas com temporizadores e redutores de vazão  X X 

Estudo para utilização da água do poço para o sistema de ar 

condicionado. 
X   

Quadro 12 – Classificação das ações da Empresa Beta de acordo com os conceitos de Produção mais Limpa  

Fonte: Autor 
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Das ações implantadas na Empresa Beta, uma (1) pode ser classificada apenas como 

preventiva; três (3) ações tem como finalidade a minimização de impactos e conservação da 

matéria prima e uma (1) tem como objetivo a prevenção, a minimização de impactos e 

conservação da matéria prima.  

Nas duas empresas foram verificadas oportunidades perdidas com relação ao reuso de 

água. Em nenhuma delas é utilizada água de chuva para regas ou lavagens de pátios. Verificou-

se na visita que a empresa Alfa apesar de ter espaços disponíveis para adotar tais ações, teria de 

investir em um novo sistema de água somente para essas funções. A empresa Beta não possui 

espaço físico necessário para fazer a captação de água de chuva para utilização em rega ou 

lavagem de pátios e os investimentos financeiros necessários para adotar tais ações também não 

estavam disponíveis. 

 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ACORDO COM CONCEITOS 

DE ECO EFICIENCIA  

A relação entre eco eficiência e redução no consumo de materiais foi apresentada por 

Barbieri, (2007) e complementado por Curi (2011). De qualquer forma, Maxime, Marcotte, & 

Arcand (2006) estabelecem que os indicadores de eco eficiência são fundamentais para apoiar 

o controle dos processos produtivos.  

A quantificação das ações encontradas na Empresa Alfa foi calculada subtraindo-se o 

volume economizado do volume total consumido por mês. Este resultado foi dividido pela 

quantidade de unidades produzidas por mês. O relatório do GRI forneceu volume consumido 

pela operação e o indicador (m3 por 1000 unidades produzidas). 

Ações Implantadas 

Eco Eficiência 

Volume 

Economizado 

m3/mês 

% do índice 

GRI 

Redesenho do processo de lavagem de misturador de alta 

capacidade 
64 0,04% 

Instalação de equipamentos economizadores  1000 5,78% 

Quadro 13 – Eco Eficiência das ações da Empresa Alfa de acordo redução do índice GRI de volume por unidade 

produzida  

Fonte: Autor 
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O redesenho do processo contribuiu com redução de apenas 0,04% no indicador m3 por 

1000 unidades produzidas da empresa Alfa. Já a instalação de equipamentos economizadores 

foi responsável pela redução de 5,78% do mesmo indicador. 

No Quadro 14 é apresentado o calculo de eco eficiência das ações da Empresa Beta de 

acordo com a redução do índice GRI de volume por unidade produzida. 

 

 

Ações Implantadas 

Eco Eficiência 

Volume 

Economizado 

m3/dia 

% do 

índice 

GRI 

Reutilização da água excedente do processo de produção de 

água purificada para sanitários 
30 21% 

Substituição da bomba de hidráulica para elétrica, na 

produção do vácuo. 
24 16% 

Quadro 14 – Eco Eficiência das ações da Empresa Beta de acordo redução do índice GRI de volume por unidade 

produzida  

Fonte: Autor 

 

A reutilização da água excedente do processo de produção de água purificada para 

sanitários contribuiu com redução de 21% no indicador m3 por 1000 unidades produzidas da 

empresa Beta. Já a substituição da bomba de hidráulica para elétrica, na produção do vácuo foi 

responsável pela redução de 16% do mesmo indicador. As metas estabelecidas pelo EHS em 

conjunto com as outras áreas da empresa são monitoradas mensalmente e seus resultados 

apresentados em reuniões regulares da organização. Os meios como as metas são estabelecidas 

não foram esclarecidos na pesquisa. 

 

5.5 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

As ações tomadas tanto na Empresa Alfa quanto na Empresa Beta são específicas para 

cada situação, envolvendo a visão de negócio, a importância da sustentabilidade para as 

empresas e a disponibilidade de recursos, principalmente financeiros. Uma vez avaliadas as 

ações para redução no consumo de água nas duas empresas estudadas, pode-se estabelecer uma 
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proposta prática que as empresas poderiam seguir ao buscar eco inovação para a 

sustentabilidade: 

 Formação de uma equipe específica para estudo e proposta de inovações ambientais: uma 

empresa que deseje ampliar suas ações precisa ter uma equipe capacitada para estudar as 

propostas de ações para a sustentabilidade, bem como estimular e orientar os colaboradores 

quanto as suas contribuições. Essa equipe deverá ser composta por pessoas que conheçam 

o negócio e entendam a sustentabilidade de forma estratégica. De forma adicional, a equipe 

deverá ser treinada para conduzir os trabalhos de forma consistente e planejada com a 

equipe de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento); 

 Levantamento, reestruturação e melhoria de processos com foco na redução do consumo 

de água: a sustentabilidade efetiva deve ser iniciada com base nos processos 

organizacionais. Como os processos podem envolver diversas áreas que acabam 

competindo pelos mesmos recursos, reestruturá-los possibilita não somente a redução do 

consumo, mas também reaproveitamento de recursos, levando a ganhos financeiros. Para 

isso é fundamental que sejam identificados os processos que impactam na sustentabilidade 

de forma a melhorá-los através de reestruturação de processos para a redução do consumo 

de água. No entanto, essas alternativas são um pouco mais complexas uma vez que 

qualquer mudança nos processos produtivos deve ser revalidada pela ANVISA; 

 Reestruturação de processos para tratamento e reutilização de água: além da redução no 

consumo de água, muitas empresas não possuem em seu processo produtivo ações para o 

tratamento e reutilização de água tais como, criação de Estações de Tratamento de Água 

que poderão tratar a água gerada nos processos de lavagem ou na produção para 

reutilização em outras atividades. De forma paralela, os processos também podem ser 

reestruturados para utilizar a água de reuso proveniente do tratamento, seja na própria 

empresa, seja proveniente de empresas parceiras; 

 Verificar com empresas de abastecimento que atende a operação se esta tem a água de 

reuso como um produto disponível para o mercado. A Sabesp em São Paulo tem essa 

modalidade de insumo e este pode ser utilizado sem grandes investimentos com uma fonte 

de água para lavagem de pátios, regas de plantas e resfriamento de equipamentos. 

 Análise de alternativas economizadoras de água para as instalações existentes: as 

instalações industriais em sua maioria datam de um período em que a preocupação com as 

questões ambientais não eram consideradas. Sendo assim, além da melhoria de processos 

é necessário identificar oportunidades de melhorias das instalações, buscando no mercado 
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as alternativas de instalações industriais para economizar água tais como: sistemas de 

refrigeração utilizando água de reuso, torneiras de banheiros com reguladores e vasos 

sanitários com caixa acoplada, dentre outros;  

 Análise de equipamentos da produção economizadores de água, disponíveis no mercado, 

para a substituição dos equipamentos antigos: o processo produtivo também precisa passar 

por mudanças não somente nas suas atividades, mas também nas tecnologias a ele 

relacionadas. Sendo assim, além de avaliação dos equipamentos para a identificação de 

oportunidades de melhoria, faz-se necessário também pesquisar no mercado as tecnologias 

que podem ser aplicadas aos processos produtivos, por mais específicos que sejam, para 

apoiar na redução do consumo e captação de efluentes contaminados no processo para 

tratamento futuro; 

 Avaliação de alternativas para utilização de fontes secundárias de água: uma das 

alternativas para acesso a água além do sistema de abastecimento comum é a utilização de 

poços. No entanto, na crise, pode haver excesso de demanda de água subterrânea. Logo, 

também é necessária uma comunicação clara entre autoridades outorgantes e usuários para 

não dar problema no longo prazo. Outra opção pode ser a implantação de um sistema de 

captação de água de chuva. Apesar de alternativas diferentes, ambas seriam fontes 

secundárias de água para diversos fins ou processos de apoio; 

 Avaliação de alternativas de consumo de água de reuso derivada de processos produtivos 

de outras empresas, como parceria: em algumas situações, indústrias de diversos segmentos 

podem negociar seu excedente de água tratada para ser utilizada nos processos de apoio de 

empresas parceiras. Isso traz ganho a todos uma vez que a comercialização desse 

excedente, em geral, é menos custosa do que a aquisição de água do sistema de 

abastecimento público; a empresa fornecedora pode com a venda investir em outros 

sistemas e tecnologias de tratamento de água residual; 

 Avaliação de alternativas de inovação disponíveis no mercado para redução de água e 

desenvolvimento de um sistema de classificação para que as ideias pensadas para redução 

do consumo de água possam ser avaliadas com um maior nível de segurança, visto que 

como as verbas são limitadas, projetos com maior certeza de eficácia diminuiriam o medo 

da operação em investir em inovação para a redução do consumo de água; 

 Negociação de contratos com os sistemas de abastecimento de água: o sistema de 

abastecimento possui diversas modalidades de contrato para fornecimento de água. Na 

maioria das vezes o fornecimento é realizado de forma livre onde a empresa consome o 
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que precisa e paga por isso. No entanto, a exemplo do que foi abordado nesse estudo, o 

contrato de demanda firme permite não somente um custo menor, mas também o 

compromisso da indústria de que haverá controle no consumo de água, sob pena de multas 

contratuais em caso de excedentes. É necessário estudar as melhores opções e as reais 

consequências para melhor enfrentamento da crise; 

 Classificação das ações tomadas entre estratégicas e operacionais, e estabelecer indicadores 

cada para cada ação: as ações tomadas para cuidados com o meio ambiente, e em particular 

com o consumo de água, devem ser classificadas de acordo com a sua aplicação. Ações 

estratégicas requerem um investimento maior e visam ganhos empresariais enquanto que 

ações operacionais visam melhoria dos processos com foco nas boas práticas. A 

classificação dessas ações envolve um maior ou menor aporte de investimento, tendo para 

cada ação a associação de formas de controles tais como indicadores específicos. É 

necessário também deixar mais claro na gestão quais ações são do dia-a-dia (exemplo: 

caça-vazamentos, conscientização contínua) e quais são inovações e melhorias, as quais 

envolvem esforço de mudança; 

 Determinar um sistema de medição e monitoramento do desempenho ambiental, com 

indicadores de consumo: o controle do desempenho ambiental deve ocorrer 

preferencialmente tanto antes quanto depois da implantação das inovações identificadas, 

uma vez que este comparativo permite mensurar os resultados gerados a partir dos 

investimentos realizados. Isso pode ocorrer a partir de práticas de setorização de medição 

e de automação de coleta de dados; 

 Viabilização de treinamentos para os colaboradores e comunidade com foco em economia 

de água: uma das principais formas de sensibilização, porém não a única, é a educação 

ambiental; 

 Estruturar sistemática de identificação de ideias e projetos potenciais para a redução do 

consumo de água: isso pode incluir: (a) campanhas (b) registro de sugestões (c) eventos 

com fornecedores. A introdução de campanhas para identificação de novas ideias e 

oportunidades, no contexto organizacional, para a redução e consumo de água envolve a 

utilização de campanhas e treinamentos para a comunidade e colaboradores, além de apoio, 

uma fonte de sugestões de melhorias. A implantação de um sistema de registro de 

sugestões, ações e resultados de desempenho ambiental pode ocorrer através dos registros 

das ações e os resultados de seus desempenhos. Também são importantes os registros de 
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sugestões de melhoria que a qualquer momento podem ser acessados para investimentos 

futuros, de acordo com a perspectiva de melhoria no negócio. 

Seguida estas propostas, haverá uma maior tendência na assertividade das ações e na 

estruturação da organização para a redução no consumo dos recursos naturais e na 

sustentabilidade. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo serão evidenciadas as conclusões do trabalho acerca do estudo de caso, 

o atendimento dos objetivos listados no inicio e as recomendações de melhoria e continuidade 

da pesquisa para trabalhos futuros. 

 

6.1 CONCLUSÕES 

A comparação entre as duas empresas do mesmo ramo -farmacêutico- com práticas 

distintas, possibilitou entender que, apesar das diferenças, há uma conscientização no sentido 

de reduzir o consumo de água, principalmente no processo produtivo. Entretanto, mesmo com 

a conscientização e investimentos realizados não foram observados resultados significativos 

que possibilitem atenuar a crise hídrica. 

O objetivo principal de analisar as ações adotadas em indústrias farmacêuticas foi 

atendido da mesma forma que foi possível verificar que algumas possuem resultado concreto 

no aumento de eco eficiência. A empresa Alfa, que possui contrato de demanda firme com a 

SABESP, pode ser considerada consciente do custo do insumo e está adotando práticas de 

produção mais limpa, eco inovação e práticas administrativas em suas operações, pois além do 

contrato de demanda firme ter um custo menor, garante a quantidade de água necessária para a 

sua produção. As ações tomadas pela Empresa Beta, apesar de em menor quantidade, também 

possuem impacto na sua eco eficiência uma vez que focam na melhoria de processos. 

O objetivo específico de identificação dos processos que sofreram ações de melhoria 

para diminuir a utilização de água em cada empresa, obteve como resultado principal na 

Empresa Alfa o processo de lavagem de misturador. Na Empresa Beta os processos alterados 

foram dois: o processo de produção de água purificada e o processo de bombeamento de água. 

Outras mudanças realizadas em processos menores e produtos também puderam ser 

identificados na pesquisa.  

Outro objetivo proposto foi a análise das ações do ponto de vista da inovação. As ações 

de cada empresa foram classificadas de acordo com a aplicação, forma, foco e a natureza, sendo 

as inovações mais importantes a utilização de aeradores na Empresa Alfa e a troca da bomba 

hidráulica na Empresa Beta. 
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O objetivo que visa identificar as formas de monitoramento do consumo de água 

utilizadas nas empresas foi atendido e a principal forma de monitoramento do consumo de água 

é através do indicador (m3 /1000 unidades produzidas), sendo este mesmo indicador utilizado 

nas duas empresas. Ressalta-se aqui, de forma positiva, as iniciativas de automação que visa 

melhorar o processo produtivo e reduzir o consumo de água na produção.  

A principal dificuldade na implantação de ações especificas de controle de água foi 

relacionada à disponibilidade de recursos financeiros, uma vez que ambas as empresas já 

possuíam ações consideradas prioritárias no seu desenvolvimento operacional e de negócios. 

Foram tomadas ações para controle de consumo de água e redução compatíveis com seu 

orçamento para este fim. No entanto, foi possível verificar que em virtude dos resultados não 

trazerem alterações de consumo significativas, eles se mostraram menos estratégicos.  

As principais fontes nas quais ambas as empresas se informaram para adquirir 

conhecimento sobre o tema foram ideias de funcionários, sugestões de fornecedores, visitas a 

feiras e pesquisas em sites da internet, sendo possível a aplicação de inovações específicas e 

adequadas ao seu processo produtivo, ao negócio e à sua situação econômica. Apesar deste 

esforço, percebe-se que não existe o desenvolvimento de soluções próprias, e sim utilizando 

padrões já existentes no mercado e em outras organizações.  

Ao estudar as fontes alternativas utilizadas pelas empresas para diminuir o consumo de 

água da rede publica foi identificado que na Empresa Alfa, além da matriz de fornecimento 

composta pelos cinco (5) poços existentes e pela rede pública, há utilização de carros pipa 

quando a demanda esta próxima ao limite máximo estabelecido pelo contrato de demanda firma 

com a SABESP. A empresa Alfa, mesmo tendo espaço para fazer captação de água de chuva, 

não pratica esta ação. A situação da Empresa Alfa mostra-se, portanto crítica, uma vez que em 

caso de agravamento da crise, não existem mais alternativas para acesso a fontes secundarias 

de água. No caso da Empresa Beta, em que a matriz de fornecimento contempla apenas a rede 

pública, há um estudo para a utilização da água do poço desativado para o sistema de ar 

condicionado da indústria.  A Empresa Beta não dispõem, no entanto, de espaço físico para 

instalação de um sistema de captação de água de chuva, mas é possível em caso de agravamento 

da crise hídrica realizar estudos para a utilização do poço que no momento está desativado. 

  Na análise sobre a gestão das melhorias, ambas as empresas acompanham as ações 

através de índices e realizam estudos de inovações para melhoria de processos para redução no 

consumo de água.  Quando confrontado com o histórico dos índices de consumo de água pode 

ser notada uma pequena eficiência das ações tomadas por ambas as empresas.  
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Respondendo a pergunta de pesquisa, as principais diferenças encontradas nas ações 

implantadas nas Empresas Alfa e Beta pautam em inovações distintas para processos produtivos 

semelhantes, sendo que a Empresa Alfa, detentora do contrato de demanda firme com a 

SABESP, aplicou uma maior quantidade de ações e possui mais estudos futuros. Apesar desta 

realidade, o melhor indicador relativo foi observado na Empresa Beta.  

 

6.2 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

No desenvolvimento deste trabalho, a primeira limitação encontrada foi à dificuldade 

no acesso e retorno às empresas do ramo farmacêutico uma vez que, mesmo com o suporte do 

Sindicado das Indústrias Farmacêuticas (SIDUSFARMA) os retornos não ocorreram de forma 

efetiva.  Como suporte, foi criado um site na internet apresentando a pesquisa, que pode ser 

acessada por todas as indústrias contatadas. Este site foi registrado no domínio 

https://aguanaindustria.wordpress.com e pode ser visualizado no Apêndice G. Das catorze (14) 

empresas do ramo farmacêutico, que possuíam contrato de demanda firme, somente uma 

sinalizou a possibilidade de aderir a pesquisa. Em virtude deste baixo número de retorno, foram 

contatadas outras empresas a partir de indicações da SINDUSFARMA e da própria Empresa 

Alfa, contatando assim a Empresa Beta. Desta forma foi necessária uma mudança na pesquisa, 

de estudo de casos múltiplos, para um estudo comparativo entre indústria do mesmo ramo.  

Outra limitação da pesquisa foi o acesso às indústrias pesquisadas. Em ambas as 

empresas foi necessária autorização do departamento Jurídico que alertou principalmente 

quanto as questões relacionadas a confidencialidade da marca, solicitando que qualquer 

informação que pudesse caracterizar a empresa pesquisada fosse retirada do trabalho. A 

indisponibilidade de tempo e recursos para a pesquisa, principalmente na Empresa Beta levou 

a informações pendentes quanto a detalhes relacionados aos processos produtivos. Na pesquisa 

da Empresa Alfa informações como volumes anteriores e atuais de capacidade de recuperação 

de água no processo de retro lavagem, frequência anterior e atual da operação caça vazamentos, 

quantidade anterior e atual de hidrômetros e informações sobre mudanças no processo de 

automatização dos sistemas Clean in Place também ficaram parcialmente incompletas.  

Como desdobramentos deste trabalho podem ser identificados algumas recomendações 

para trabalhos futuros sobre a redução de consumo de água nas indústrias em geral, tais como: 



91 

 

 Expansão da pesquisa aplicando-a em todas as empresas do ramo farmacêutico com 

e sem contrato de demanda firme da SABESP, permitindo um estudo de caso 

múltiplo com o objetivo de entender as principais diferenças nas ações para redução 

do consumo de água em indústrias farmacêuticas situadas na região metropolitana 

de SP. 

 Expansão da pesquisa aplicando-a em todas as empresas dos CNAEs identificados 

com o contrato de demanda firme da SABESP, com o intuito de identificar neste 

perfil se há um padrão para redução no consumo de água. 

 Analisar se o padrão de ações executadas em indústrias de diversos segmentos no 

estado de São Paulo pode ser estendido para o resto do país. 

 Avaliar os benefícios da implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para 

a redução do consumo de água. 

 

O estudo de caso colaborou com o aumento de conhecimento sobre as ações adotadas 

pelas empresas estudadas, apresentando ações alternativas para a redução no consumo de água 

da Indústria. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE PESQUISA 

 

A sua empresa tem um plano de metas para a redução do consumo de água? 

Os processos que mais utilizam água estão identificados? 

A sua empresa realiza estudos para mudar os processos que mais utilizam água? 

As alternativas existentes no mercado são economicamente viáveis? 

A sua empresa utiliza água de reuso em algum de seus processos? 

A sua empresa utiliza água de chuvas em algum de seus processos? 

A sua empresa utiliza paisagismo com baixa necessidade de recursos hídricos? 

A sua empresa utiliza válvulas que tenham vazão controlada? 
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APÊNDICE B – TABELA COM EMPRESAS COM CONTRATO DE 

DEMANDA FIRME COM A SABESP ORDENADOS POR TIPO DE 

ATIVIDADE ECONOMICA, COM VOLUMES CONTRATADOS  E A 

SOMATÓRIA DO VOLUME CONTRATANTO POR SEÇÃO DE CNAE 

 

Código 

Atividade 

Econômica 

CLIENTE 
VOLUME 

CONTRATADO 

m3/mês 

.0311-6-01. Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda  810 

  TOTAL SEÇÃO A 810 

.1013-9-01 Frigorífico Marba Ltda.  10001 

.1033-3-01 Sucocítrico Cutrale Ltda  12381 

.1033-3-01 Citrosuco Paulista SA  10001 

.1042-2-00 Siol Alimentos Ltda  4000 

.1052-0-00 S A Fábrica de Produtos Alimentícios - Vigor  14000 

.1061-9-01 Camil Alimentos S.A.  1001 

.1062-7-00 Bunge Alimentos S.A.  1301 

.1064-3-00 Kellogg Brasil Ltda  3000 

.1091-1-01 Lua Nova Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.  3000 

.1091-1-01 Panificadora Cepam Ltda.  3000 

.1091-1-01 Fresh Start Bakeries Industrial Ltda  2500 

.1091-1-01 Casa Suíça Indústria Alimentícia  500 

.1093-7-01 Topcau Indústria e Comércio de Chocolates Ltda.  500 

.1099-6-04 Pop Gelo Indústria e Comércio Ltda-ME  600 

.1099-6-04 Sulfergel Indústria e Comércio de Gelo Ltda  600 

.1099-6-99 Nestlé Brasil Ltda.  10100 

.1099-6-99 Nestlé Brasil Ltda  7000 

.1099-6-99 Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda.  3001 

.1099-6-99 Brico Bread Alimentos Ltda.  1001 

.1099-6-99 Mecano Pack Embalagens SA  500 

.1111-9-02 Bacardi-Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda  1300 

.1312-0-00 Tinturaria Têxtil Biselli Ltda  500 

.1314-6-00 Coats Corrente  3000 

.1323-5-00 Dou-Tex S.A. Indústria Têxtil  5000 

.1330-8-00 Santaconstancia Tecelagem Ltda  1001 

.1351-1-00 Anis Razuk Indústria Comércio Ltda.  1024 

.1412-6-02 Indústria de Malhas Finas Highstil S.A.  1050 

.1413-4-01 Hércules Equipamentos de Proteção Ltda  500 

.1621-8-00 Duratex S/A  11000 

.1721-4-00 Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A  3000 

.1731-1-00 PEEQFLEX Industria e Comercio Ltda  1300 
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.1741-9-02 Indústria Gráfica Foroni Ltda  1650 

.1742-7-01 Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda  54000 

.1742-7-99 Kimberly-Clark Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda  3780 

.1749-4-00 Rio Branco Com. e Ind. de Papéis Ltda  550 

.1811-3-02 Ibep Gráfica Ltda Não informad 2000 

.1811-3-02 Grupo de Comunicação Três Ltda  500 

.1812-1-00 

Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação 

SA  1001 

.1921-7-00 Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras  1001 

.1922-5-99 Promax Produtos Máximos S.A. Indústria e Comércio  500 

.2019-3-99 Companhia Nitroquímica Brasileira  1300 

.2029-1-00 Clariant S/A  12950 

.2031-2-00 Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda.  20001 

.2032-1-00 Denver Cotia  4000 

.2061-4-00 Diversey Brasil Indústria Química Ltda.  4250 

.2061-4-00 Ecolab Química Ltda.  1001 

.2062-2-00 Bombril SA  10001 

.2062-2-00 Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda  3000 

.2063-1-00 Colgate-Palmolive Industrial Ltda.  13000 

.2063-1-00 Colgate Palmolive Industrial Ltda Unidade Jaguaré  10001 

.2063-1-00 Beiersdorf Indústria e Comércio Ltda  3000 

.2063-1-00 Daviso Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos S.A.  500 

.2071-1-00 Dovac Ind e Com Ltda.  3000 

.2071-1-00 Akzo Nobel Ltda.  500 

.2072-0-00 Flint Ink do Brasil Ltda.  1001 

.2093-2-00 Denver Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.  3000 

.2093-2-00 Givaudan do Brasil Ltda.  3000 

.2093-2-00 Petite Marie Química Fina Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.  1100 

.2099-1-99 Basf S.A.  20001 

.2099-1-99 Bayer S.A.  5000 

.2099-1-99 Styron do Brasil Comércio de Produtos Químicos LTDA  1001 

.2099-1-99 Gelita do Brasil Ltda  500 

.2099-1-99 MC Construction Chemicals Brasil Industria e Comercio Ltda  500 

.2099-1-99 Produquímica Indústria e Comércio S.A.  500 

.2099-1-99 Química Industrial Fides S/A  500 

.2099-1-99 Slip Química  500 

.2110-6-00 Diosynth Produtos Farmaco-Químicos Ltda.  3100 

.2110-6-00 Blanver Farmoquímica Ltda  1400 

.2121-1-01 Baxter Hospitalar Ltda  12000 

.2121-1-01 Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.  10001 

.2121-1-01 Libbs Farmacêutica Ltda  6398 

.2121-1-01 Biosintética Farmacêutica Ltda.  3001 

.2121-1-01 Crisália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda  3000 

.2121-1-01 Novartis Biociências S/A  3000 
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.2121-1-01 Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda  3000 

.2121-1-01 Astrazeneca do Brasil SA  2000 

.2121-1-01 Apsen Farmacêutica SA  1700 

.2121-1-01 Alcon Laboratórios do Brasil Ltda (Novartis)  1500 

.2121-1-01 Daiichi Sankyo Farmacêutica Brasil Ltda.  1100 

.2121-1-01 Eli Lilly do Brasil  1088 

.2121-1-01 Colbras Indústria e Comércio Ltda.  1001 

.2121-1-01 Glenmark Farmacêutica Ltda  700 

.2211-1-00 Titan Pneus do Brasil Ltda.  3600 

.2222-6-00 Poly-Vac S/A Indústria e Comércio de Embalagens  3000 

.2222-6-00 Videolar S.A.  800 

.2222-6-00 Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda  500 

.2229-3-01 Unipac Embalagens Ltda  3000 

.2229-3-01 Altacoppo Indústria de Comércio de Produtos Descartáveis Ltda  1001 

.2229-3-02 Soplast Plásticos Soprados Ltda  1600 

.2229-3-99 ITW Delfast do Brasil Ltda  900 

.2311-7-00 Pilkington Brasil Ltda  2000 

.2319-2-00 Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S/A  3900 

.2330-3-05 Concreserv Concreto e Serviços Ltda  1001 

.2341-9-00 Indústria Brasileira de Artigos Refratários IBAR LTDA  2185 

.2423-7-02 Arcelormittal Brasil S.A.  1300 

.2424-5-01 Gerdau Aços Longos S.A.  3000 

.2424-5-02 Armco do Brasil S.A  20001 

.2441-5-01 Novelis do Brasil Ltda  10001 

.2443-1-00 Cecil S/A - Laminação de Metais  1001 

.2532-2-02 Brassinter S/A Indústria e Comércio  1100 

.2539-0-02 Galvanoplastia Anchieta Ltda  1001 

.2539-0-02 Super Finishing do Brasil Com Ltda.  1001 

.2541-1-00 Procter & Gamble do Brasil S.A.  6400 

.2542-0-00 Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda  1900 

.2543-8-00 Sandvik do Brasil S.A. Indústria e Comércio / Dormer Tools S/A  4500 

.2543-8-00 OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda  700 

.2591-8-00 Companhia Metalúrgica Prada  5000 

.2591-8-00 Greif Embalagens Industriais do Brasil LTDA  1001 

.2599-3-99 H Louis Baxmann Produtos Metalúrgicos Ltda  1250 

.2599-3-99 New-Fix Indústria e Comércio Ltda.  500 

.2610-8-00 Semikron Semicondutores Ltda  2000 

.2621-3-00 Dell Computadores do Brasil Ltda.  1187 

.2631-1-00 Alcatel-Lucent Brasil SA  1100 

.2651-5-00 Mitutoyo Sul Americana Ltda.  500 

.2652-3-00 Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda  500 

.2731-7-00 Siemens Ltda  5000 

.2733-3-00 Nambei Indústria de Condutores Elétricos Ltda.  1000 

.2740-6-01 Osram do Brasil  1001 



103 

 

.2751-1-00 Whirlpool S.A.  3000 

.2759-7-99 Grupo SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda  5000 

.2759-7-99 Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  3000 

.2759-7-99 Grupo Seb do Brasil Produtos Cosméticos  1001 

.2790-2-99 Daihatsu Indústria e Comércio de Móveis e Aparelhos Elétricos Ltda  500 

.2821-6-01 Combustol Indústria e Comércio LTDA  700 

.2822-4-02 Nacco Materials Handling Group Brasil S.A.  530 

.2823-2-00 Mayekawa do Brasil Refrigeração LTDA  500 

.2829-1-99 Festo Brasil Ltda  1300 

.2829-1-99 Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda  1200 

.2862-3-00 KHS Indústria de Máquinas Ltda.  500 

.2865-8-00 Voith Paper Máquinas e Equipamentos  10001 

.2910-7-01 Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda  40000 

.2910-7-01 Ford Motor Company Brasil Ltda.  30001 

.2910-7-01 Volkswagen do Brasil Ltda  30001 

.2910-7-01 Ford Motor Company Brasil Ltda.  15000 

.2910-7-01 General Motors do Brasil Ltda.  4190 

.2920-4-01 Mercedes Benz do Brasil Ltda  50000 

.2920-4-02 MWM International Indústria de Motores da América do Sul Ltda  5000 

.2930-1-02 Comil Ônibus S/A  900 

.2943-3-00 Continental Automotive do Brasil Ltda  7000 

.2944-1-00 Rassini-NHK Autopeças Ltda  3500 

.2944-1-00 Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e Componentes de Suspensão Ltda.  3000 

.2944-1-00 Valeo Sistemas Automotivos Ltda. - Divisão Iluminação  3000 

.2949-2-99 Sabó Indústria e Comércio de Autopeças Ltda  12000 

.2949-2-99 Mahle Metal Leve S/A  3000 

.2949-2-99 Tower Automotive do Brasil S.A.  3000 

.2949-2-99 Toyota do Brasil Ltda.  3000 

.2949-2-99 Keiper Tecnologia de Assentos Automotivos Ltda.  1800 

.2949-2-99 Fibam Companhia Industrial  1500 

.2949-2-99 Redecar Redecorações de Autos Ltda.  1350 

.2949-2-99 Corneta Ltda.  1001 

.2949-2-99 Komatsu do Brasil Ltda  1001 

.2949-2-99. Zanettini Barossi S.A. Indústria e Comércio  1001 

.3031-8-00 Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA  1087 

.3041-5-00 Embraer S.A.  6500 

.3091-1-01 Moto Honda da Amazônia  540 

  TOTAL SEÇÃO C 709775 

.3514-0-00 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.  6473 

  TOTAL SEÇÃO D 6473 

.3600-6-02 Litoragua - Transportes e Serviços Ltda. - EPP  4212 

.3600-6-02 Ambiental Distribuidora de Água Ltda - EPP  1137 

  TOTAL SEÇÃO E 5349 

.4110-7-00 Rochaverá Desenvolvimento Imobiliário Ltda  10001 
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.4110-7-00 Brookfield Brasil Shopping Centers Administradora Ltda  9000 

.4110-7-00 WLC Administradora de Imóveis  1400 

.4110-7-00 Jordanésia Empreendimentos Imobiliários Ltda.  1001 

.4110-7-00 Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.  1001 

.4110-7-00 Multi Investhors Empreendimentos e Participações Ltda.  1001 

.4110-7-00 Pereira Barreto Empreendim. Imob. SPE Ltda.  1001 

.4110-7-00 WS Lazzuri Empreendimentos e Consultoria Ltda  500 

.4211-1-01 Serveng Civilsan Empresas Associadas de Engenharia  500 

.4329-1-03 Elevadores Atlas Schindler S.A.  500 

  TOTAL SEÇÃO F 25905 

.4511-1-01 Mit2 Comércio de Veículos Ltda  500 

.4633-8-01 Grupo Fartura de Hortifrut Ltda.  530 

.4646-0-01 Avon Cosmeticos Ltda  20001 

.4689-3-99 M. Cassab. Com e Ind. Ltda  1001 

.4711-3-01 Carrefour Comercio e Indústria Ltda  40001 

.4711-3-01 Wal Mart Brasil Ltda  5195 

.4711-3-02 Sonda Supermercados Exportação e Importação Ltda.  13536 

.4711-3-02 D'Avó Supermercados Ltda.  4994 

.4711-3-02 Andorinha Supermercado Ltda.  3000 

.4711-3-02 Bergamais Supermercados Ltda.  2000 

.4711-3-02 Supermercado Ourinhos Ltda  1200 

.4711-3-02 Dias Pastorinho S/A Comércio e Indústria  1001 

.4711-3-02 Supermercado Baronesa Ltda  500 

.4713-0-01 Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas  4588 

.4744-0-05 Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda.  3000 

.4744-0-99 Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem  1001 

.4753-9-00 Casa Bahia Comercial Ltda.  3000 

.4781-4-00 C&A Modas Ltda  2809 

.4789-0-99 Companhia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar  47702 

  TOTAL SEÇÃO G 155559 

.4911-6-00 Standard Logística e Distribuição S.A.  1291 

.4912-4-02 CIA Paulista de Trens Metropolitanos-CPTM  14060 

.4912-4-03 Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô  30000 

.4912-4-03 Concessionária da Linha 4 do Metrô  1001 

.4921-3-01 Via Sul Transportes Urbanos Ltda.  3500 

.4921-3-02 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero  12500 

.4921-3-02 Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A.  3366 

.4922-1-02 Mobibrasil Transporte Diadema Ltda  1001 

.4930-2-02 Empresa de Transportes Atlas Ltda.  1001 

.4930-2-02 Unidock's Assessoria e Logística de Materiais Ltda  800 

.5021-1-01 Valim Serviços Técnicos Ltda.  3000 

.5111-1-00 Tam Linhas Aéreas S.A.  1800 

.5211-7-01 Cia Entrepostos Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CEAGESP)  44000 

.5211-7-01 Ecopátio Logística Cubatão  1231 
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.5211-7-01 Ecopátio Logística Cubatão  597 

.5223-1-00 Operadora de Shopping Center Eldorado S.C. Ltda  20001 

.5231-1-02 Terminal de Graneís do Guarujá S/A  4393 

.5231-1-02 Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos - Filial  1158 

.5240-1-01 Emporium dos Pães Klabin Ltda-ME  500 

.5310-5-01 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.  5000 

  TOTAL SEÇÃO H 150200 

.5510-8-01 Hotelaria Accor Brasil S/A  26164 

.5510-8-01 Mendes Hotéis Turismo e Administradora Ltda.  17053 

.5510-8-01 Morumby Hotéis Ltda.  5000 

.5510-8-01 P2 Administração em Comércios Imobiliários S.A.  4500 

.5510-8-01 Estanplaza Administradora Hoteleira e Comercial Ltda  3202 

.5510-8-01 Hotel Marco Internacional S.A.  1200 

.5510-8-01 L.M.S. Hotéis e Turismo Ltda.  1001 

.5510-8-01 Construtora Know How Ltda.  720 

.5510-8-01 San Michel Palace Hotel Ltda  500 

.5510-8-02 Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.  10001 

.5611-2-01 Vila Country Maclemon Ltda  1300 

.5611-2-01 Comercial Frango Assado Ltda.  700 

.5611-2-01 CLS São Paulo Ltda.  500 

.5611-2-01 Gomes e Mirandez Restaurante, Lanchonete, Pizzaria e Conveniências Ltda.  500 

.5611-2-03 Mc Donald's Comércio de Alimentos Ltda  20001 

.5620-1-03 GR S.A.  660 

  TOTAL SEÇÃO I 93002 

.5811-5-00 IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda  760 

.5811-5-00 Editora Moderna Ltda  600 

.5821-2-00 RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda  1800 

.5822-1-01 Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP  1300 

.5823-9-00 Grupo Abril (Editora Abril/Abril Music/MTV Brasil/Editora Ática/DINAP S.A.)  12546 

.6021-7-00 Globo Comunicações e Participações S.A.  1800 

.6021-7-00 Rádio e Televisão Record S.A.  1500 

.6110-8-01 Telecomunicações de São Paulo S/A - Telefônica  55804 

.6110-8-99 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  20001 

.6203-1-00 CPM Braxis S.A.  2000 

.6204-0-00 Ericsson Telecomunicações S.A.  3000 

.6204-0-00 Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro  2005 

.6204-0-00 Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social  600 

.6311-9-00 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo  3398 

.6311-9-00 TIVIT Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A.  3000 

.6311-9-00 Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A  1992 

.6311-9-00 Orbitall Serviços e Processamento de Meios de Pagamento LTDA  500 

.6319-4-00 Universo Online S.A. - UOL  669 

  TOTAL SEÇÃO J 113275 

.6422-1-00 Banco Itaú S/A  30912 
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.6422-1-00 Banco Bradesco S.A.  20442 

.6422-1-00 Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa/Banco Santander Brasil S.A.  20376 

.6422-1-00 Banco Citibank S/A  3000 

.6422-1-00 Banco Safra S/A  1500 

.6422-1-00 HSBC Bank Brasil S.A.  1100 

.6512-0-00 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais  4317 

.6512-0-00 Yasuda Seguros S.A.  636 

.6550-2-00 Intermédica Sistema de Saúde S.A.  10001 

.6550-2-00 Green Line Sistema de Saúde Ltda.  6800 

.6550-2-00 Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico  4254 

.6550-2-00 Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda  3000 

.6611-8-03 BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros  2450 

.6611-8-03 Condomínio Bolsa de Mercadorias  850 

  TOTAL SEÇÃO K 109638 

.6810-2-02 São Paulo Turismo S.A.  10001 

.6810-2-02 Carlisa S.A. Empreendimentos e Participações  3000 

.6810-2-02 Shopping Cidade Jardim S/A  3000 

.6810-2-02 Morumbi Town Center Empreendimentos Imobilíarios Ltda 500 

.6821-8-02 Center Norte S.A. - Construção, Empreendimentos, Administração e Participação  25000 

.6821-8-02 Shopping Center Leste Comercial Ltda e Central Plaza Comercial Ltda  25000 

.6821-8-02 Intermarcos Administradora Ltda.  10001 

.6822-6-00 Ascot SP Administração e Comercialização Ltda  10001 

.6822-6-00 Bay Hill SP Administração Ltda  8000 

.6822-6-00 

Grupo Alfa (Transamérica Expocenter/C&C Casa e Construção 

Ltda./Companhia Transa  6549 

.6822-6-00 Consórcio Shopping Metrô Itaquera  6500 

.6822-6-00 Consórcio Shopping Vila Olímpia  3100 

.6822-6-00 Condeshop - Consórcio de Desenvolvimento de Shopping Centers  3000 

.6822-6-00 Shopping Itapecerica  3000 

.6822-6-00 WTorre Iguatemi Empreendimentos Imobilíarios S/A  3000 

.6822-6-00 Associação Edifício Odebrecht São Paulo  1001 

  TOTAL SEÇÃO L 120653 

.6911-7-01 Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados  607 

.6911-7-01 ML Gomes Advogados Associados  500 

.7020-4-00 Consórcio Condomínio Shopping Metrô Tucuruvi  3000 

.7020-4-00 Serasa S.A.  1060 

.7020-4-00 Dupont do Brasil SA  1001 

.7020-4-00 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - 

Sebrae S. Pa  700 

.7020-4-00 Accenture do Brasil Ltda.  590 

.7020-4-00 Empresa Scor Serviços de Organização e Registros Ltda.  500 

.7119-7-99 L.A. Falcão Bauer CTQC Ltda.  500 

.7210-0-00 Vale Soluções em Energia - VSE  2000 

.7320-3-00 Ibope Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística  505 

  TOTAL SEÇÃO M 10963 
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.8012-9-00 Prosegur Brasil S.A. Transportes de Valores e Segurança  3180 

.8012-9-00 Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores  3000 

.8112-5-00 Condomínio do Shopping Center Morumbi  15800 

.8112-5-00 Condomínio Shopping Center Ibirapuera  11000 

.8112-5-00 Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis  10001 

.8112-5-00 Condomínio SP Market/Condomínio Shopping Center Fiesta  10001 

.8112-5-00 Conjunto Comercial Petros/Iguatemi  10001 

.8112-5-00 Sub Condomínio do Shopping Villa Lobos  10001 

.8112-5-00 Condomínio West Plaza Shopping Center I  9000 

.8112-5-00 Cond. Civil Center Shop São Bernardo  6000 

.8112-5-00 Condomínio Continental Square Faria Lima  6000 

.8112-5-00 Condomínio Taubaté Shopping Center  5500 

.8112-5-00 Brascan Century Plaza  5001 

.8112-5-00 Condomínio do Bourbon Shopping Pompeia  5000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Convention Corporate Plaza - Torre C Comercial State  5000 

.8112-5-00 Edifício Pátio Victor Malzoni  4500 

.8112-5-00 Condomínio Shopping Jardim Sul 2008  4000 

.8112-5-00 Jaguaré Business Park  4000 

.8112-5-00 Condomínio Centenário Plaza  3800 

.8112-5-00 Centro Administrativo Rio Negro  3200 

.8112-5-00 Condomínio Stadium  3200 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Sir Winston Churchill  3140 

.8112-5-00 Condomínio Morumbi Corporate Towers  3072 

.8112-5-00 Brazilian Financial Center  3000 

.8112-5-00 Condomínio Boavista Shopping  3000 

.8112-5-00 Condomínio Cajamar Industrial Park  3000 

.8112-5-00 Condomínio Centro Empresarial do Aço  3000 

.8112-5-00 Condomínio do Edifício International Flat  3000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Antonio Alves Ferreira Guedes  3000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Conde Andrea Matarazzo  3000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Convention Center Berrini  3000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Milano e Torino  3000 

.8112-5-00 Condomínio Edifícios New York e Los Angeles  3000 

.8112-5-00 Condomínio Infinity Master  3000 

.8112-5-00 Condomínio Panamérica Park  3000 

.8112-5-00 Condomínio Shopping Center Penha  3000 

.8112-5-00 Condomínio Top Center  3000 

.8112-5-00 Condomínio Villa Lobos Office Park  3000 

.8112-5-00 Golden Shopping São Bernardo  3000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Avenida Brigadeiro Faria Lima  2540 

.8112-5-00 Condomínio Centro Administrativo Santo Amaro  2400 

.8112-5-00 Condomínio Edificio Memorial Office Building  2200 

.8112-5-00 Condomínio do Serramar Parque Shopping  2000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Nova São Paulo  2000 
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.8112-5-00 Edifício Comendador Yerchanik Kissajikian  2000 

.8112-5-00 Edifício New Century  2000 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Medical Center Paulista  1991 

.8112-5-00 Condomínio Franca Shopping Center  1920 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Bolsa de Imóveis do Estado de São Paulo  1900 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Verbo Divino  1800 

.8112-5-00 Condomínio Edifícios Birmann 11 e 12  1700 

.8112-5-00 Condomínio Empresarial Araguaia II  1700 

.8112-5-00 Condomínio Higienópolis Medical Center  1685 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Pedroso de Moraes 1217  1670 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Caesar Towers Paulista  1622 

.8112-5-00 Condomínio Corporate Park  1500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Birmann 20  1500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Jardins Residence Service  1400 

.8112-5-00 Edifício Faria Lima Square  1335 

.8112-5-00 Condomínio Plaza Iguatemi  1314 

.8112-5-00 Edifício Saliba  1310 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Andraus  1300 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Henrique Schaumann  1260 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Santa Catarina  1217 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Clemente Faria  1200 

.8112-5-00 Condomínio Edifício International Plaza II  1200 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Kyoei Ibirapuera  1180 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Atrium VI  1170 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Chrysler  1100 

.8112-5-00 Condomínio Edifício International Plaza  1100 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Mykonos  1100 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Passarelli  1100 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Spazio JK  1100 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Itaim Center  1070 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Wilson Mendes Caldeira  1015 

.8112-5-00 Condomínio Millenium Business Center  1010 

.8112-5-00 Condomínio Cidade Jardim Corporate Center  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Barão de Ouro Branco  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício e Galerias São Bento  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Guinzza Trade Center  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Icon Faria Lima  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Paulista Classic Flat  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Sol Alphaville  1001 

.8112-5-00 Condomínio Hotel Villa Lobos  1001 

.8112-5-00 Condomínio Lex Offices Executive Towers  1001 

.8112-5-00 Condomínio West Point  1001 

.8112-5-00 Condomínio West Side  1001 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Centro Empresarial Iudice  940 
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.8112-5-00 Condomínio Edifício Padre João Manoel  900 

.8112-5-00 Condomínio Edifício The Empire State Faria Lima Hotel & Convention  872 

.8112-5-00 Edifício JK Financial Center  871 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Cidade Luz  857 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Pedra Grande  844 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Denver Office Center e Edifício Austin Office Center  834 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Crystal Tower Office  825 

.8112-5-00 Condomínio Shopping Pátio Iporanga  816 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Hyde Park  800 

.8112-5-00 Campo Belo Medical Center  750 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Parque Paulista  748 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Grande Avenida  739 

.8112-5-00 Condomínio Conjunto Comercial Paraíso  730 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Palácio Quinta Avenida  726 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Juscelino Plaza  720 

.8112-5-00 Condomínio Flamingo Alpha Mall  720 

.8112-5-00 Condomínio Quadra Hungria  720 

.8112-5-00 Condomínio 360JK  700 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Itaquere  700 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Santa Filippa  690 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Pantheon  684 

.8112-5-00 Torre 2000 Ed. Julio de A. Prado Penteado  683 

.8112-5-00 Condomínio Edifício La Concorde Jardim Europa  680 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Mário Wallace Simonsem Cochrane  680 

.8112-5-00 Edifício Spazio Faria Lima  672 

.8112-5-00 Condomínio Edifício San Paolo  667 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Dornier Merkur  651 

.8112-5-00 Condomínio Edifício R. Monteiro  650 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Shopping Lousã  635 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Midas  621 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Top Towers Offices  620 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Patrimonio  616 

.8112-5-00 Condomínio Edifício First Office Flat  614 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Dumas Tower  610 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Crystal Tower  600 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Delta Plaza  600 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Erika  600 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Saint Charbel  600 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Sudameris  600 

.8112-5-00 Condomínio Edifício River Park  590 

.8112-5-00 Edifício Vila Olímpia Corporate Plaza  590 

.8112-5-00 Condomínio Edificio Bienal First Class Flat Service  575 

.8112-5-00 Condomínio Edifício CBS  574 

.8112-5-00 Condomínio Edifício José Paulino Nogueira  573 
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.8112-5-00 Condomínio Conjunto Zarvos  563 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Paulista de Seguros IV  543 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Epura  534 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Maria José  534 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Aliança  530 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Plaza I  530 

.8112-5-00 Condomínio Edifício New England  523 

.8112-5-00 Condomínio São Paulo Trade Building  520 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Burity  510 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Joaquim Floriano 100  506 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Barão de Água Branca  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Bolsa de Cereais de São Paulo  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Cambuí  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Contemporary Tower  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Fortune Office Center  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Nova Brasília  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Pekelman  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Plaza Alphaville  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício Result Corporate Plaza  500 

.8112-5-00 Condomínio Edifício SP Business Center  500 

.8112-5-00 Condomínio Escritórios Europa  500 

.8112-5-00 Condominio Modular Castelo Branco II  500 

.8112-5-00 Condomínio Soho's Place  500 

.8112-5-00 Edifício Capital Center  500 

.8112-5-00 Edifício Cristal Tower  500 

.8112-5-00 Edifício Monte Carlo Trade Center 500 

.8112-5-00 Edifícios Dallas Office Center e Houston Office Center  500 

.8112-5-00. Condomínio Prime Medical Center  1300 

.8211-3-00 Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração Ltda.  1100 

.8211-3-00 Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel Ltda  750 

.8220-2-00 TNL Contax S.A.  4840 

.8220-2-00 Teleperformance CRM S.A.  4000 

.8220-2-00 Sitel do Brasil Ltda  1020 

.8220-2-00 Siscom Sistema de Cobrança Modular Ltda  500 

  TOTAL SEÇÃO N 317807 

.8413-2-00 São Paulo Transporte S/A - SPTrans  20001 

  TOTAL SEÇÃO O 20001 

.8513-9-00 Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - Colégio São Luís  5600 

.8513-9-00 Associação Beneficente Providência Azul  1240 

.8513-9-00 Instituto de Pesquisas e Projetos em Educação Comecinho de Vida  505 

.8513-9-00 Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo  500 

.8520-1-00 Fundação Visconde de Porto Seguro  5000 

.8520-1-00 Colégio Albert Sabin  500 

.8531-7-00 Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana  6000 
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.8531-7-00 Academia Paulista Anchieta S/C Ltda  5400 

.8531-7-00 ISCP Sociedade Educacional S.A.  850 

.8531-7-00 Universidade Federal de São Paulo  690 

.8532-5-00 Instituto Metodista de Ensino Superior  6000 

.8532-5-00 Associação Educacional Nove de Julho - Uninove  3600 

.8532-5-00 PUC - Fundação São Paulo  3559 

.8532-5-00 Instituto Educacional Professor Pasquale Cascino  1500 

.8532-5-00 ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing  1095 

.8532-5-00 Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado  627 

.8533-3-00 Associação Educacional Nove de Julho - Uninove  2800 

.8533-3-00 Associação Educacional Nove de Julho - Uninove  1200 

.8599-6-05 Damasio Educacional S.A.  1035 

.8599-6-99 

Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI  22387 

  TOTAL SEÇÃO P 70088 

.8610-1-01 Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein  22418 

.8610-1-01 

Beneficência Médica S.A. (Hospital e Maternidade São Luiz, Hospital Cidade 

Jardim Ltd  13170 

.8610-1-01 Hospital e Maternidade Santa Joana S.A.  10001 

.8610-1-01 Cruzada Bandeirantes São Camilo Assistencia Medica-Social  8000 

.8610-1-01 Life Care Participações Hospitalares Ltda.  5400 

.8610-1-01 Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes  5000 

.8610-1-01 Hospital Ana Costa S/A  4612 

.8610-1-01 Cruzada Bandeirante São Camilo Assistencia Medica-Social  4200 

.8610-1-01 Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim  4000 

.8610-1-01 Hospital Geral do Pedreira  3600 

.8610-1-01 Policlin S/A Serviços Médicos Hospitalares  3000 

.8610-1-01 Amico Saúde Ltda.  2670 

.8610-1-01 Amico Saúde Ltda.  1780 

.8610-1-01 Orion Participações e Administração Ltda.  1432 

.8610-1-01 Associação Hospitalar Sino-Brasileiro  1200 

.8610-1-01 Hospital Aviccena S.A.  1001 

.8610-1-01 Hospital Infantil Sabará S.A.  1001 

.8610-1-01 Unimed ABC - Cooperativa de Trabalho Médico  1001 

.8610-1-01 ADLM Serviços Médicos S/C Ltda.  600 

.8610-1-01 Rede D'Or São Luiz S.A.  500 

.8610-1-02 Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran  4000 

.8630-5-03 Hospital San Paolo Ltda.  3000 

.8630-5-99 Centro Empresarial Nações Unidas  10001 

.8630-5-99 Cetene - Centro de Terapia Nefrológica Ltda  650 

.8640-2-02 Diagnósticos da América S.A.  5000 

.8640-2-03 Clínica e Nefrologia Leste Ltda.  1001 

.8640-2-03 Clínica São Jorge Serviços Nefrológicos Ltda.  630 

.8640-2-03 Clínica Nefrológica São Miguel Ltda.  521 

.8640-2-03 Clinefran - Clínica de Nefrologia Franco da Rocha Ltda.  500 
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.8640-2-03 Clínica Nefrológica do Itaim Paulista Ltda.  500 

.8640-2-03 Nefros - Unidade de Nefrologia e Hipertensão Sociedade Simples Ltda.  500 

.8640-2-99 Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP  2180 

.8660-7-00 Associação Congregação de Santa Catarina  7686 

.8660-7-00 Associação Congregação de Santa Catarina  6000 

.8660-7-00 Esho - Empresa de Serviços Hospitalares S.A.  1345 

.8690-9-99 Amesp Saúde Ltda e Medial Saúde S/A  10018 

.8711-5-01 Liga das Senhoras Católicas - Lar Santana  1230 

.8800-6-00 Associação Cristã de Moços de São Paulo  10001 

.8800-6-00 Sociedade Bíblica do Brasil  500 

  TOTAL SEÇÃO Q 159849 

.9102-3-01 Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - Masp  1001 

.9102-3-02 Fundação Bienal de São Paulo  650 

.9312-3-00 Associação Brasileira "A Hebraica" de São Paulo  10001 

.9312-3-00 Sociedade Esportiva Palmeiras  5800 

.9312-3-00 Sport Club Corinthians Paulista  5671 

.9312-3-00 Esporte Clube Pinheiros  5500 

.9312-3-00 São Paulo Futebol Clube  4000 

.9312-3-00 Jockey Club de São Paulo  3000 

.9312-3-00 Santos Futebol Clube  1031 

.9313-1-00 Vertical Empreendimentos Esportivos LTDA  1200 

.9313-1-00 Competition Academia Ltda  746 

.9319-1-99 São Paulo Golf Club  1500 

.9319-1-99 Associação Atlética Ferroviária  500 

.9319-1-99 Club Transatlântico  500 

  TOTAL SEÇÃO R 41100 

.9411-1-00 Associação E-Business Park  8000 

.9411-1-00 Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo  670 

.9411-1-00 Associação Comercial de São Paulo  600 

.9420-1-00 Sindicato dos Comerciários de São Paulo  1672 

.9430-8-00 Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - AFPESP  3317 

.9430-8-00 Condominio Modular Castelo Branco I  600 

.9491-0-00 Igreja Universal do Reino de Deus  3000 

.9491-0-00 

Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário- Hospital Santa 

Virgínia  2065 

.9491-0-00 Associação Brasileira d'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias  1400 

.9491-0-00 Igreja Pentecostal "Deus é Amor"  1300 

.9491-0-00 Inspetoria Santa Catarina de Sena  500 

.9499-5-00 Associação do Via Vale Garden Shopping  3400 

.9499-5-00 Associação Largo XIII  3000 

.9601-7-03 Alsco Toalheiros Brasil  3200 

  TOTAL SEÇÃO S 32724 

  TOTAL GERAL 2143171 
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APÊNDICE C – MAPAS DAS EMPRESAS COM CONTRATO DE DEMANDA FIRME NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

  
SEÇÃO A | 01 .. 03 | AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 
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SEÇÃO C | 10 .. 33 | INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO Fonte: Autor 
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SEÇÃO D | 35 .. 35 | ELETRICIDADE E GÁS 
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SEÇÃO E | 36 .. 39 | ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO 
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SEÇÃO F | 41 .. 43 | CONSTRUÇÃO 
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SEÇÃO H | 49 .. 53 | TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 
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SEÇÃO I | 55 .. 56 | ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
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SEÇÃO J | 58 .. 63 | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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SEÇÃO K | 64 .. 66 | ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 
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SEÇÃO L | 68 .. 68 | ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 
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SEÇÃO M | 69 .. 75 | ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
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SEÇÃO N | 77 .. 82 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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SEÇÃO P | 85 .. 85 | EDUCAÇÃO 
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SEÇÃO Q | 86 .. 88 | SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 
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SEÇÃO R | 90 .. 93 | ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 
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SEÇÃO S | 94 .. 96 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
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APÊNDICE D – TABELA COM A SOMATÓRIA DOS VOLUMES 

MENSAIS CONTRATADOS POR SEÇÃO DE CNAE 2.0 

  

SEÇÃO CNAE m3/mês % 

TOTAL SEÇÃO A 810 0,04% 

TOTAL SEÇÃO C 709.775 33,12% 

TOTAL SEÇÃO D 6.473 0,30% 

TOTAL SEÇÃO E 5.349 0,25% 

TOTAL SEÇÃO F 25.905 1,21% 

TOTAL SEÇÃO G 155.559 7,26% 

TOTAL SEÇÃO H 150.200 7,01% 

TOTAL SEÇÃO I 93.002 4,34% 

TOTAL SEÇÃO J 113.275 5,29% 

TOTAL SEÇÃO K 109.638 5,12% 

TOTAL SEÇÃO L 120.653 5,63% 

TOTAL SEÇÃO M 10.963 0,51% 

TOTAL SEÇÃO N 317.807 14,83% 

TOTAL SEÇÃO O 20.001 0,93% 

TOTAL SEÇÃO P 70.088 3,27% 

TOTAL SEÇÃO Q 159.849 7,46% 

TOTAL SEÇÃO R 41.100 1,92% 

TOTAL SEÇÃO S 32.724 1,53% 

TOTAL GERAL 2.143.171 100,00% 
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APÊNDICE E – PESQUISA DA EMPRESA A 

 

Dados gerais 

   

Tamanho do contrato m3/mês   3.000 

% consumida mensalmente do contato  100% 

Fontes alternativas  Poços 

Possui sistema de gestão?  

ISO 9001 não 

ISO 14001 sim 

ISO 18001 sim 

SA 8000 não 

 

Sobre a entrevista 

Data 18/11/2015 

Horário de início 10:00 

 

Tipo da entrevista 

face-a-face mediada 

 

Forma de registro dos dados 

Anotação  sim 

Gravação  não 

E-mail  sim 

Sigilo 

sim não 

 

Tipo de pesquisa: 

Estudo de Casos Múltiplos 

 

Objetivo da pesquisa: 

Analisar as ações adotadas pela Indústria farmacêutica para redução do consumo de água, na 

região metropolitana de São Paulo. 

 

Contribuições da pesquisa: 

Apresentar os caminhos e estratégias das empresas que entendem o valor do insumo água na 

redução de seu consumo, possibilitando que outras organizações possam seguir esses passos no 

esforço necessário para que água possa ser um recurso natural disponível para todos em 2050. 

 

Etapa atual da pesquisa: 
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Busca de documentos na internet e Entrevistas 

 

 

Questionamentos: 

 

Para que a sua indústria utiliza água?  

Esperado: Produto, processo, utilidades, saneamento e etc.. 

A agua é uma matéria prima fundamental no processo produtivo da indústria e a ela é atribuída 

diversas funções este processo. 

Antes de ser utilizada nos processos a água passa por tratamentos para que a pureza da água 

seja garantida eliminando sais minerais indesejados para os processos internos. 

Para a fabricação dos produtos a água purificada passa pelo processo conhecido na indústria 

como Water for Injection (WFI). 

A matriz de abastecimento da indústria é mista sendo composta por 5 poços a água da rede de 

abastecimento publica. Todas as fontes de abastecimento são misturadas na ETA da planta e 

passam por tratamento físico químico. Esta água atende a toda a operação desde banheiros e 

cozinha até aos processos de resfriamento. Esta é a água que também irá abastecer o processo 

WFI para a produção dos medicamentos. 

 

Qual o papel da água para a empresa? 

Esperado: É estratégico? É um insumo básico? Quais as consequências da falta de água?  

A água tem um papel fundamental sem ela os processos produtivos não conseguem ser 

executados e a operação tem que parar. 

 

Porque o contrato de demanda firme de água foi realizado? 

Esperado: Redução de Custos 

No passado a fabrica utilizava apenas de poços para sua produção e quando precisou de mais 

água da rede publica, a SABESP, concessionária responsável por fazer o investimento na rede 

abastecimento, proposto o novo modelo de contrato.  A alternativa seria a contratação de 

caminhões pipa o que é mais caro. 

O volume contratado no regime de demanda firme com a SABESP é utilizado em sua plenitude 

e existem meses nos quais se faz necessário à contratação de caminhões pipa para que não seja 

consumida 6.000 m3 no mês o que gera multa para a empresa. 
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Quem é responsável pela gestão da água? 

Esperado: Casa área, RH, Engenharia. 

Gerencia de Utilidades é a responsável mas ela é compartilhada com as diversas áreas da 

indústria. 

 

Como você sabe se o consumo de água está alto ou abaixo?  

Esperado: Indicadores 

Existem registros diários do consumo de água realizados em 24 pontos de coleta e estes são 

verificados por um Supervisor diariamente. Estes registros são analisados e o indicador m3/1000 

unidades é contabilizado no final do mês. Os valores são declarados todos os meses sendo que 

existem metas para todos os meses e o valor real atingido no período.  

A média mensal de volume consumido é de aproximadamente 20.000 m3 sendo que ano de 

2015 podem ser notados picos de pouco mais de 23.000 litros e vales de 14.500 m3.  

Está sendo estudada a adoção de um sistema de coleta de dados automatizada utilizando radio 

frequência para coletar as informações nos 24 pontos. Atualmente existe um ponto no qual esse 

sistema já foi implantado e ele tem como principal finalidade aumentar a confiabilidade dos 

dados como em diminuir o esforço pouco nobre de ter que recolher os dados em campo. 

O relatório gerado por esse controle faz parte do indicador água no relatório mensal de EHS. 

 

Existe meta para redução do consumo de água? Se existe, quais as ações planejadas para 

atingir a meta? 

Sim existem metas para o consumo e as ações para atingir tais metas normalmente são propostas 

pela Engenharia.  

A corporação planeja metas de redução globais e com as ideias vindas da Engenharia são 

propostas metas de redução por área.  

Essas ações são consideradas estratégicas e  são discutidas com os gerentes os lideres em um 

comitê local. Este comitê também tem como responsabilidade revisar mensalmente se as ações 

estão sendo efetivas. 

 

O que mudou com na gestão da água com o surgimento da crise hídrica? 

Foram pensadas dezesseis ações para tratar com o problema imposto pela crise hídrica. Destas 

duas já foram 100% implementados, seis  estão sendo implementadas e oito devido ao seu 

grande grau de investimento ainda estão esperando a alocação de recursos para suas execuções. 
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Foi criado um plano para entender o nível de risco hídrico a operação está exposta aumentando 

a visibilidade do problema. 

Os programas de conscientização para redução com consumo de água que já existiam foram 

reforçados. 

Na visita não visualizei nenhum mural ou cartaz falando sobre o problema da água e a 

necessidade de economizar. 

 

O que existia antes da crise hídrica para economia de água? 

Sempre existiu uma preocupação da empresa com relação ao consumo de água. Há mais de dez 

anos o índice de consumo de água em m3 por 1000 unidades produzidas já era adotada. 

 

Quais projetos foram implementados para a economia de água?  

Os projetos foram de que tipo? 

Redesenho do processo de lavagem de misturador de alta capacidade o qual antes era manual e 

se utiliza de mangueiras para um processo automático de lavagem utilizando um cabeçote 

rotativo.  

O processo manual demorava 4 horas já o automático dura 30 minutos e utiliza apenas 400 

litros de água e resultando em uma redução de 90% do consumo. Durante doze meses é esperada 

a redução de 775 m3 de água. 

Instalação de equipamentos economizadores (arejadores, que misturam ar à água, dando a 

sensação de maior volume) em mais de 180 torneiras de banheiros, vestiários e copas da fábrica, 

reduzindo o consumo de 5 para 1,8 litro por minuto.  O entrevistado confirmou que a economia 

em de 1.000 m³ de água por mês. Em visita as instalações os 3 sanitários visitados apresentavam 

100% de suas torneiras com arejadores e foi informado que esse tipo de válvula  já faz parte do 

procedimento de compras da operação. 

Automatização dos Sistemas de Clean in Place (CIP) e dos Sistemas de Sterilization in Place 

(SIP) na fabricação de cosméticos; 

Aumento na capacidade de recuperação de água do processo de retrolavagem da ETA; 

Campanhas de sensibilização dos funcionários, com estimulo para o funcionário reportar 

problema de vazamentos aparentes; 

Mostrar pode de reação e resolver os problemas apontados pelos funcionários de forma rápida; 

A operação caça vazamentos que já existia antes da crise foi intensificada e mesmo os menores 

vazamentos devem resolvidos no menor tempo possível 

Ampliação do monitoramento da rede com a instalação de mais hidrômetros 
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Implantação de sistema automático de monitoramento do consumo, utilizando a tecnologia de 

celulares para capturar e transmitir os dados para uma central. 

 

De quem foi à iniciativa da implantação desses projetos? 

Todas as áreas participam com ideias e o departamento de Engenharia é responsável pelas 

iniciativas de implantação da maioria dos projetos. 

 

Quem foi o responsável pela implantação? 

A Engenharia é responsável pela implementação dos projetos e os papéis de patrocinador dos 

projetos ficam com as áreas afetadas. 

 

Quais projetos para economia de água foram deixados de lado e porque? 

A Sanofi gerencia um banco de ideais para a sustentabilidade e as ideias para redução do 

consumo de água concorrem com outras ideias para redução do consumo de matérias primas e 

energias.  

Os fatores que normalmente fazem os projetos serem deixados de lado é o tempo de retorno do 

pagamento de investimento para o projeto. 
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APÊNDICE F – PESQUISA DA EMPRESA B 

 

Dados gerais 

   

Tamanho do contrato m3/mês   SANASA 

% consumida mensalmente do contato  100% 

Fontes alternativas  Poço 

Clientes   

Possui sistema de gestão?  

ISO 9001 não 

ISO 14001 sim 

ISO 18001 sim 

SA 8000 não 

 

Sobre a entrevista 

Data  15/01/2016 

Horário de início 08:30 

 

Tipo da entrevista 

face-a-face mediada 

 

Forma de registro dos dados 

Anotação  sim 

Gravação  não 

E-mail  sim 

Sigilo 

sim não 

 

Tipo de pesquisa: 

Estudo de Casos Múltiplos 

 

Objetivo da pesquisa: 

Analisar as ações adotadas pela Indústria farmacêutica para redução do consumo de água, na 

região metropolitana de São Paulo. 

 

Contribuições da pesquisa: 

Apresentar os caminhos e estratégias das empresas que entendem o valor do insumo água na 

redução de seu consumo, possibilitando que outras organizações possam seguir esses passos 

no esforço necessário para que água possa ser um recurso natural disponível para todos em 

2050. 
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Etapa atual da pesquisa:  

Busca de documentos na internet e Entrevistas 

 

 

Questionamentos: 

 

1 - Para que a sua indústria utiliza água?  

Esperado: Produto, processo, utilidades, saneamento e etc.. 

A agua é uma matéria prima utilizada em no processo produtivo dos produtos produzidos na 

planta assim como e no setup de equipamentos. É um insumo de responsabilidade da área de 

Utilities 

 

2 - Qual o papel da água para a empresa? 

Esperado: É estratégico? É um insumo básico? Quais as consequências da falta de água?  

A água tem um papel motor na fabrica e a falta da mesma ocasinaria uma paralização total do 

processo fabril. 

 

3 - Porque o contrato de demanda firme de água foi realizado? 

Esperado: Redução de Custos 

A empresa possui conta com a SANASA. 

 

4 - Quem é responsável pela gestão da água? 

Esperado: Casa área, RH, Engenharia. 

Gerencia de Utilidades é a responsável pela disponibilidade do insumo sendo que outras áreas 

como engenharia ambiental e HSE também tem grande envolvimento com o tema. 

 

5 - Como você sabe se o consumo de água está alto ou abaixo?  

Esperado: Indicadores 

O acompanhamento é realizado pela conta de água mensal. 

 

6 - Existe meta para redução do consumo de água? Se existe, quais as ações planejadas 

para atingir a meta? 
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Existem metas apresentadas no relatório GRI da empresa, mas na entrevista não foi 

esclarecido novas ações para atingir novas metas. 

 

7 - O que mudou com na gestão da água com o surgimento da crise hídrica? 

Com a crise um estudo de utilizar o poço, hoje desativado, como fonte alternativa   teve 

inicio. 

 

8 - O que vê existia antes da crise hídrica para economia de água? 

A indústria sempre entendeu a água como um recurso natural importante mesmo antes da 

crise. Ações como o “Dia da água”, campanha para sensibilizar os funcionários da 

importância da água existem a mais de dez anos. 

Na “Semana do meio ambiente”, outro evento realizado pela empresa, o tema água é 

frequente.  

O projeto Orion é anterior à crise. 

 

9 - Quais projetos foram implementados para a economia de água?  

Os projetos foram de que tipo? 

Mudança no setup do processo de produção de água purificada, Orion, o qual antes 

funcionado em ciclo continua de produção de água purificada, teve um ajuste para quando não 

existe necessidade de água no processo produtivo o mecanismo entra  em modulo sleep . 

Outra mudança no processo Orion foi bombear a água excedente do processo, 

aproximadamente 33m3/dia, para caixas de água e utilizar essa água para regas e lavagem de 

pátio e para todos os sanitários da planta. O processo de utilizar nos sanitários só foi possível 

pela planta original do edifício já utilizar canos próprios. 

Para a produção de vácuo a bomba hidráulica foi substituída por uma bomba elétrica, a  

economia gerada foi de 24m3/dia.  

Foram instalados redutores de vazão e temporizador de abertura todas as pias. 

 

10 - De quem foi à iniciativa da implantação desses projetos? 

As áreas são incentivadas a propor ideias, o programa “BIS – Boas Ideias e Sugestões” é um 

proponente de ideias dos funcionários e as ideias de maior impacto vêm da Área de Utilities. 

 

11 - Quem foi o responsável pela implantação? 

A Área de Utilities. 
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12 - Quais projetos para economia de água foram deixados de lado e porque? 

Ideias para projetos para economia de água que propõem mudanças em processos produtivos 

homologados são complicadas de produzir e normalmente são deixados de lado. 

O estudo de utilizar água do poço no sistema de ar condicionado está em fase de fase de 

planejamento. 

 

13 - Como a empresa conhece tecnologias e processos para redução do consumo de 

água? 

Experiência do dia a dia,  conversar com fornecedores e especialistas e pesquisa na internet. 
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APÊNDICE G – VOLUME ARMAZENADO NO SISTEMA 

CANTAREIRA ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2015  

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 

01/01/2009 62,2 01/01/2010 97,1 01/01/2010 97,1 01/01/2011 80,6 01/01/2012 74,7 

02/01/2009 62,3 02/01/2010 97,5 02/01/2010 97,5 02/01/2011 80,9 02/01/2012 75,1 

03/01/2009 62,6 03/01/2010 97,6 03/01/2010 97,6 03/01/2011 81,7 03/01/2012 75,2 

04/01/2009 62,9 04/01/2010 97,5 04/01/2010 97,5 04/01/2011 83,7 04/01/2012 75,2 

05/01/2009 63,2 05/01/2010 97,2 05/01/2010 97,2 05/01/2011 85 05/01/2012 75,1 

06/01/2009 63,4 06/01/2010 97,5 06/01/2010 97,5 06/01/2011 85,9 06/01/2012 75,2 

07/01/2009 63,6 07/01/2010 97,7 07/01/2010 97,7 07/01/2011 86,8 07/01/2012 75,2 

08/01/2009 63,6 08/01/2010 98 08/01/2010 98 08/01/2011 87,5 08/01/2012 75,2 

09/01/2009 63,7 09/01/2010 98 09/01/2010 98 09/01/2011 87,9 09/01/2012 75,2 

10/01/2009 63,9 10/01/2010 98 10/01/2010 98 10/01/2011 88,4 10/01/2012 75,2 

11/01/2009 64,2 11/01/2010 97,8 11/01/2010 97,8 11/01/2011 89,6 11/01/2012 75,3 

12/01/2009 64,3 12/01/2010 98 12/01/2010 98 12/01/2011 90,9 12/01/2012 75,3 

13/01/2009 64,3 13/01/2010 97,9 13/01/2010 97,9 13/01/2011 91,7 13/01/2012 75,5 

14/01/2009 64,3 14/01/2010 97,8 14/01/2010 97,8 14/01/2011 94,2 14/01/2012 75,6 

15/01/2009 64,6 15/01/2010 97,6 15/01/2010 97,6 15/01/2011 95,4 15/01/2012 75,6 

16/01/2009 64,7 16/01/2010 97,2 16/01/2010 97,2 16/01/2011 95,7 17/01/2012 76,4 

17/01/2009 65 17/01/2010 97,5 17/01/2010 97,5 17/01/2011 96,1 18/01/2012 77,2 

18/01/2009 65,3 18/01/2010 97,5 18/01/2010 97,5 18/01/2011 96,6 19/01/2012 77,9 

19/01/2009 65,6 19/01/2010 97,5 19/01/2010 97,5 19/01/2011 97 20/01/2012 78,6 

20/01/2009 65,7 20/01/2010 97,5 20/01/2010 97,5 20/01/2011 97,1 21/01/2012 78,9 

21/01/2009 65,8 21/01/2010 97,5 21/01/2010 97,5 21/01/2011 97,2 22/01/2012 79,2 

22/01/2009 65,9 22/01/2010 97,5 22/01/2010 97,5 22/01/2011 97,2 23/01/2012 79,5 

23/01/2009 66 23/01/2010 97,3 23/01/2010 97,3 23/01/2011 97,1 24/01/2012 79,7 

24/01/2009 66,2 24/01/2010 97,6 24/01/2010 97,6 24/01/2011 96,8 25/01/2012 79,8 

25/01/2009 66,4 25/01/2010 98,1 25/01/2010 98,1 25/01/2011 96,5 26/01/2012 79,9 

26/01/2009 67 26/01/2010 99 26/01/2010 99 26/01/2011 96,2 27/01/2012 80,1 

27/01/2009 67,4 27/01/2010 99,3 27/01/2010 99,3 27/01/2011 95,9 28/01/2012 80,5 

28/01/2009 67,7 28/01/2010 99,5 28/01/2010 99,5 28/01/2011 95,6 29/01/2012 80,9 

29/01/2009 68,1 29/01/2010 99,7 29/01/2010 99,7 29/01/2011 95,3 30/01/2012 81,2 

30/01/2009 68,7 30/01/2010 99,9 30/01/2010 99,9 30/01/2011 94,9 31/01/2012 81,3 

31/01/2009 69,4 31/01/2010 99,6 31/01/2010 99,6 31/01/2011 94,4 01/02/2012 81,4 

01/02/2009 69,7 01/02/2010 99,3 01/02/2010 99,3 01/02/2011 94 02/02/2012 81,4 

02/02/2009 70 02/02/2010 99,2 02/02/2010 99,2 02/02/2011 93,7 03/02/2012 81,5 

03/02/2009 70,3 03/02/2010 99,1 03/02/2010 99,1 03/02/2011 93,5 04/02/2012 81,6 

04/02/2009 70,6 04/02/2010 98,9 04/02/2010 98,9 04/02/2011 93,3 05/02/2012 81,5 

05/02/2009 71 05/02/2010 98,7 05/02/2010 98,7 05/02/2011 92,8 06/02/2012 81,4 

06/02/2009 71,2 06/02/2010 98,4 06/02/2010 98,4 06/02/2011 92,3 07/02/2012 81,4 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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07/02/2009 71,4 07/02/2010 98,1 07/02/2010 98,1 07/02/2011 91,9 08/02/2012 81,3 

08/02/2009 71,8 08/02/2010 97,7 08/02/2010 97,7 08/02/2011 91,5 09/02/2012 81,3 

09/02/2009 72,2 09/02/2010 97,5 09/02/2010 97,5 09/02/2011 91,3 10/02/2012 81,1 

10/02/2009 72,5 10/02/2010 97,2 10/02/2010 97,2 10/02/2011 91 11/02/2012 81,1 

11/02/2009 72,9 11/02/2010 97,1 11/02/2010 97,1 11/02/2011 90,9 12/02/2012 81,5 

12/02/2009 73,5 12/02/2010 97,1 12/02/2010 97,1 12/02/2011 90,8 13/02/2012 81,9 

13/02/2009 73,9 13/02/2010 96,8 13/02/2010 96,8 13/02/2011 90,6 14/02/2012 82 

14/02/2009 74,3 14/02/2010 96,7 14/02/2010 96,7 14/02/2011 90,5 15/02/2012 82 

15/02/2009 75,4 15/02/2010 96,6 15/02/2010 96,6 15/02/2011 90,5 16/02/2012 82 

16/02/2009 76,5 16/02/2010 96,4 16/02/2010 96,4 16/02/2011 90,6 17/02/2012 82 

17/02/2009 78 17/02/2010 96,3 17/02/2010 96,3 17/02/2011 90,6 18/02/2012 81,9 

18/02/2009 78,7 18/02/2010 96,4 18/02/2010 96,4 18/02/2011 90,6 19/02/2012 81,8 

19/02/2009 79,2 19/02/2010 96,4 19/02/2010 96,4 19/02/2011 90,4 20/02/2012 81,8 

20/02/2009 79,5 20/02/2010 96,4 20/02/2010 96,4 20/02/2011 90,3 21/02/2012 81,8 

21/02/2009 79,7 21/02/2010 96,2 21/02/2010 96,2 21/02/2011 90,1 22/02/2012 81,9 

22/02/2009 79,9 22/02/2010 96,1 22/02/2010 96,1 22/02/2011 90 23/02/2012 81,8 

23/02/2009 80,1 23/02/2010 96 23/02/2010 96 23/02/2011 89,8 24/02/2012 81,8 

24/02/2009 80,6 24/02/2010 95,8 24/02/2010 95,8 24/02/2011 89,7 25/02/2012 81,7 

25/02/2009 81,2 25/02/2010 95,8 25/02/2010 95,8 25/02/2011 89,6 26/02/2012 81,7 

26/02/2009 81,5 26/02/2010 95,7 26/02/2010 95,7 26/02/2011 89,4 27/02/2012 81,8 

27/02/2009 81,8 27/02/2010 95,6 27/02/2010 95,6 27/02/2011 89,3 28/02/2012 81,8 

28/02/2009 82,4 28/02/2010 95,4 28/02/2010 95,4 28/02/2011 89,4 29/02/2012 81,8 

01/03/2009 82,7 01/03/2010 95,4 01/03/2010 95,4 01/03/2011 90,5 01/03/2012 81,7 

02/03/2009 82,9 02/03/2010 96 02/03/2010 96 02/03/2011 90,8 02/03/2012 81,7 

03/03/2009 83 03/03/2010 96,4 03/03/2010 96,4 03/03/2011 91 03/03/2012 81,8 

04/03/2009 83,1 04/03/2010 96,8 04/03/2010 96,8 04/03/2011 91,2 04/03/2012 81,7 

05/03/2009 83,2 06/03/2010 96,9 06/03/2010 96,9 05/03/2011 91,3 05/03/2012 81,7 

06/03/2009 83,2 07/03/2010 97,4 07/03/2010 97,4 06/03/2011 91,5 06/03/2012 81,7 

07/03/2009 83,3 08/03/2010 97,4 08/03/2010 97,4 07/03/2011 91,7 07/03/2012 81,5 

08/03/2009 83,3 09/03/2010 97,2 09/03/2010 97,2 08/03/2011 91,8 08/03/2012 81,4 

09/03/2009 83,5 10/03/2010 97,1 10/03/2010 97,1 09/03/2011 91,9 09/03/2012 81,3 

10/03/2009 83,8 11/03/2010 96,8 11/03/2010 96,8 10/03/2011 92 10/03/2012 81,1 

11/03/2009 83,9 12/03/2010 96,6 12/03/2010 96,6 11/03/2011 92 11/03/2012 81,3 

12/03/2009 84,1 13/03/2010 96,4 13/03/2010 96,4 12/03/2011 91,9 12/03/2012 81,2 

13/03/2009 84,4 14/03/2010 96,1 14/03/2010 96,1 13/03/2011 91,7 13/03/2012 81,1 

14/03/2009 84,8 15/03/2010 96,1 15/03/2010 96,1 14/03/2011 91,5 14/03/2012 81 

15/03/2009 85,1 16/03/2010 96,1 16/03/2010 96,1 15/03/2011 91,3 15/03/2012 80,9 

16/03/2009 85,3 17/03/2010 96,1 17/03/2010 96,1 16/03/2011 91 16/03/2012 81 

17/03/2009 85,5 18/03/2010 96,1 18/03/2010 96,1 17/03/2011 90,9 17/03/2012 80,8 

18/03/2009 86,2 19/03/2010 96 19/03/2010 96 18/03/2011 90,8 18/03/2012 80,8 

19/03/2009 86,9 20/03/2010 96,1 20/03/2010 96,1 19/03/2011 90,8 19/03/2012 80,7 

20/03/2009 87,3 21/03/2010 96,2 21/03/2010 96,2 20/03/2011 90,9 20/03/2012 80,6 

21/03/2009 87,6 22/03/2010 96,7 22/03/2010 96,7 21/03/2011 90,8 21/03/2012 80,5 

data 
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(%) 
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(%) 
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22/03/2009 87,9 23/03/2010 97 23/03/2010 97 22/03/2011 90,7 22/03/2012 80,4 

23/03/2009 88 24/03/2010 97,2 24/03/2010 97,2 23/03/2011 90,6 23/03/2012 80,4 

24/03/2009 88,2 25/03/2010 97,4 25/03/2010 97,4 24/03/2011 90,5 24/03/2012 80,4 

25/03/2009 88,5 26/03/2010 97,6 26/03/2010 97,6 25/03/2011 90,3 25/03/2012 80,3 

26/03/2009 88,6 27/03/2010 97,8 27/03/2010 97,8 26/03/2011 90,2 26/03/2012 80,3 

27/03/2009 88,7 28/03/2010 97,9 28/03/2010 97,9 27/03/2011 90 27/03/2012 80,2 

28/03/2009 88,8 29/03/2010 98 29/03/2010 98 28/03/2011 89,9 28/03/2012 80,2 

29/03/2009 89 30/03/2010 98,3 30/03/2010 98,3 29/03/2011 89,8 29/03/2012 80,2 

30/03/2009 89,3 31/03/2010 98,5 31/03/2010 98,5 30/03/2011 90 30/03/2012 80,1 

31/03/2009 89,4 01/04/2010 98,9 01/04/2010 98,9 31/03/2011 90,2 31/03/2012 80 

01/04/2009 89,6 02/04/2010 98,9 02/04/2010 98,9 01/04/2011 90,3 01/04/2012 80 

02/04/2009 89,6 03/04/2010 98,9 03/04/2010 98,9 02/04/2011 90,3 02/04/2012 79,8 

03/04/2009 89,6 04/04/2010 99,2 04/04/2010 99,2 03/04/2011 90,8 03/04/2012 79,7 

04/04/2009 89,7 05/04/2010 99,5 05/04/2010 99,5 04/04/2011 91 04/04/2012 79,7 

05/04/2009 89,8 06/04/2010 99,8 06/04/2010 99,8 05/04/2011 91,3 05/04/2012 79,7 

06/04/2009 89,9 07/04/2010 100,2 07/04/2010 100,2 06/04/2011 91,6 06/04/2012 79,5 

07/04/2009 90,3 08/04/2010 100,4 08/04/2010 100,4 07/04/2011 91,8 07/04/2012 79,4 

08/04/2009 90,5 09/04/2010 100,4 09/04/2010 100,4 08/04/2011 92 08/04/2012 79,4 

09/04/2009 90,6 10/04/2010 100,4 10/04/2010 100,4 09/04/2011 92 09/04/2012 79,3 

10/04/2009 90,6 11/04/2010 100,3 11/04/2010 100,3 10/04/2011 92,1 10/04/2012 79,1 

11/04/2009 90,7 12/04/2010 100,1 12/04/2010 100,1 11/04/2011 92,4 11/04/2012 79 

12/04/2009 90,7 13/04/2010 99,9 13/04/2010 99,9 12/04/2011 92,7 12/04/2012 78,9 

13/04/2009 90,8 14/04/2010 99,8 14/04/2010 99,8 13/04/2011 93,2 13/04/2012 78,8 

14/04/2009 91 15/04/2010 99,6 15/04/2010 99,6 14/04/2011 93,4 14/04/2012 78,8 

15/04/2009 91 16/04/2010 99,6 16/04/2010 99,6 15/04/2011 93,6 15/04/2012 78,7 

16/04/2009 91 17/04/2010 99,6 17/04/2010 99,6 16/04/2011 93,7 16/04/2012 78,7 

17/04/2009 91 18/04/2010 99,7 18/04/2010 99,7 17/04/2011 94 17/04/2012 78,6 

18/04/2009 91 19/04/2010 99,7 19/04/2010 99,7 18/04/2011 94 18/04/2012 78,5 

19/04/2009 91 20/04/2010 99,6 20/04/2010 99,6 19/04/2011 94,1 19/04/2012 78,3 

20/04/2009 91 21/04/2010 99,7 21/04/2010 99,7 20/04/2011 94,1 20/04/2012 78,2 

21/04/2009 91 22/04/2010 99,7 22/04/2010 99,7 21/04/2011 94,2 21/04/2012 78,1 

22/04/2009 91 23/04/2010 99,8 23/04/2010 99,8 22/04/2011 94,2 22/04/2012 78,5 

23/04/2009 90,9 24/04/2010 99,8 24/04/2010 99,8 23/04/2011 94,2 23/04/2012 78,7 

24/04/2009 91 25/04/2010 99,8 25/04/2010 99,8 24/04/2011 94,3 24/04/2012 78,7 

25/04/2009 91 26/04/2010 99,9 26/04/2010 99,9 25/04/2011 94,4 25/04/2012 78,7 

26/04/2009 91 27/04/2010 99,8 27/04/2010 99,8 26/04/2011 94,6 26/04/2012 78,6 

27/04/2009 91 28/04/2010 99,8 28/04/2010 99,8 27/04/2011 94,6 27/04/2012 78,7 

28/04/2009 91 29/04/2010 99,8 29/04/2010 99,8 28/04/2011 94,7 28/04/2012 78,7 

29/04/2009 90,9 30/04/2010 99,9 30/04/2010 99,9 29/04/2011 94,7 29/04/2012 78,6 

30/04/2009 90,9 01/05/2010 99,8 01/05/2010 99,8 30/04/2011 94,8 30/04/2012 78,7 

01/05/2009 90,8 02/05/2010 99,8 02/05/2010 99,8 01/05/2011 94,8 01/05/2012 79,4 

02/05/2009 90,7 03/05/2010 99,7 03/05/2010 99,7 02/05/2011 95 02/05/2012 79,7 

03/05/2009 90,7 04/05/2010 99,7 04/05/2010 99,7 03/05/2011 95,1 03/05/2012 79,9 

data 
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(%) 
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Volume 

(%) 
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04/05/2009 90,7 05/05/2010 99,7 05/05/2010 99,7 04/05/2011 95,1 04/05/2012 79,9 

05/05/2009 90,6 06/05/2010 99,7 06/05/2010 99,7 05/05/2011 95,1 05/05/2012 79,9 

06/05/2009 90,6 07/05/2010 99,6 07/05/2010 99,6 06/05/2011 95,1 06/05/2012 79,9 

07/05/2009 90,5 08/05/2010 99,6 08/05/2010 99,6 07/05/2011 95,1 07/05/2012 79,8 

08/05/2009 90,4 09/05/2010 99,7 09/05/2010 99,7 08/05/2011 95,1 08/05/2012 79,7 

09/05/2009 90,3 10/05/2010 99,7 10/05/2010 99,7 09/05/2011 95,1 09/05/2012 79,7 

10/05/2009 90,4 11/05/2010 99,7 11/05/2010 99,7 10/05/2011 95,1 10/05/2012 79,6 

11/05/2009 90,5 12/05/2010 99,7 12/05/2010 99,7 11/05/2011 95,1 11/05/2012 79,5 

12/05/2009 90,5 13/05/2010 99,6 13/05/2010 99,6 12/05/2011 95,1 12/05/2012 79,4 

13/05/2009 90,5 14/05/2010 99,6 14/05/2010 99,6 13/05/2011 95,1 13/05/2012 79,4 

14/05/2009 90,4 15/05/2010 99,6 15/05/2010 99,6 14/05/2011 95,1 14/05/2012 79,3 

15/05/2009 90,4 16/05/2010 99,7 16/05/2010 99,7 15/05/2011 95 15/05/2012 79,3 

16/05/2009 90,5 17/05/2010 99,6 17/05/2010 99,6 16/05/2011 95 16/05/2012 79,3 

17/05/2009 90,5 18/05/2010 99,6 18/05/2010 99,6 17/05/2011 95 17/05/2012 79,3 

18/05/2009 90,4 19/05/2010 99,5 19/05/2010 99,5 18/05/2011 95 18/05/2012 79,1 

19/05/2009 90,4 20/05/2010 99,5 20/05/2010 99,5 19/05/2011 95 19/05/2012 79 

20/05/2009 90,3 21/05/2010 99,5 21/05/2010 99,5 20/05/2011 95 20/05/2012 79 

21/05/2009 90,3 22/05/2010 99,5 22/05/2010 99,5 21/05/2011 94,9 21/05/2012 78,9 

22/05/2009 90,3 23/05/2010 99,5 23/05/2010 99,5 22/05/2011 94,9 22/05/2012 78,7 

23/05/2009 90,2 24/05/2010 99,5 24/05/2010 99,5 23/05/2011 94,8 23/05/2012 78,7 

24/05/2009 90,1 25/05/2010 99,4 25/05/2010 99,4 24/05/2011 94,8 24/05/2012 78,5 

25/05/2009 90 26/05/2010 99,3 26/05/2010 99,3 25/05/2011 94,7 25/05/2012 78,5 

26/05/2009 89,9 27/05/2010 99,3 27/05/2010 99,3 26/05/2011 94,7 26/05/2012 78,6 

27/05/2009 89,9 28/05/2010 99,2 28/05/2010 99,2 27/05/2011 94,6 27/05/2012 78,5 

28/05/2009 89,9 29/05/2010 99,2 29/05/2010 99,2 28/05/2011 94,6 28/05/2012 78,4 

29/05/2009 89,9 30/05/2010 99,2 30/05/2010 99,2 29/05/2011 94,5 29/05/2012 78,3 

30/05/2009 89,8 31/05/2010 99,2 31/05/2010 99,2 30/05/2011 94,4 30/05/2012 78,3 

31/05/2009 89,8 01/06/2010 99,1 01/06/2010 99,1 31/05/2011 94,4 31/05/2012 78,1 

01/06/2009 89,8 02/06/2010 99 02/06/2010 99 01/06/2011 94,3 01/06/2012 78 

02/06/2009 89,7 03/06/2010 98,9 03/06/2010 98,9 02/06/2011 94,2 02/06/2012 78 

03/06/2009 89,6 04/06/2010 98,8 04/06/2010 98,8 03/06/2011 94,2 03/06/2012 78 

04/06/2009 89,6 05/06/2010 98,8 05/06/2010 98,8 04/06/2011 94,1 04/06/2012 77,8 

05/06/2009 89,4 06/06/2010 98,9 06/06/2010 98,9 05/06/2011 94 05/06/2012 77,8 

06/06/2009 89,3 07/06/2010 99 07/06/2010 99 06/06/2011 94 06/06/2012 78,1 

07/06/2009 89,3 08/06/2010 99 08/06/2010 99 07/06/2011 94 07/06/2012 78,3 

08/06/2009 89,3 09/06/2010 98,9 09/06/2010 98,9 08/06/2011 94 09/06/2012 78,7 

09/06/2009 89,1 10/06/2010 98,8 10/06/2010 98,8 09/06/2011 94 10/06/2012 78,7 

10/06/2009 89 11/06/2010 98,7 11/06/2010 98,7 10/06/2011 94,2 11/06/2012 78,7 

11/06/2009 89,1 12/06/2010 98,6 12/06/2010 98,6 11/06/2011 94,2 12/06/2012 79 

12/06/2009 89,2 13/06/2010 98,5 13/06/2010 98,5 12/06/2011 94,3 13/06/2012 79,1 

13/06/2009 89,2 14/06/2010 98,5 14/06/2010 98,5 13/06/2011 94,3 14/06/2012 79,1 

14/06/2009 89,2 15/06/2010 98,4 15/06/2010 98,4 14/06/2011 94,2 15/06/2012 79 

15/06/2009 89,1 16/06/2010 98,4 16/06/2010 98,4 15/06/2011 94,1 16/06/2012 79 

data 
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16/06/2009 89 17/06/2010 98,3 17/06/2010 98,3 16/06/2011 94,1 17/06/2012 79 

17/06/2009 88,9 18/06/2010 98,1 18/06/2010 98,1 17/06/2011 94 18/06/2012 78,9 

18/06/2009 88,9 19/06/2010 98,1 19/06/2010 98,1 18/06/2011 94 19/06/2012 78,8 

19/06/2009 88,8 20/06/2010 98,1 20/06/2010 98,1 19/06/2011 93,9 20/06/2012 78,9 

20/06/2009 88,7 21/06/2010 98 21/06/2010 98 20/06/2011 93,8 21/06/2012 79,4 

21/06/2009 88,6 22/06/2010 97,9 22/06/2010 97,9 21/06/2011 93,7 22/06/2012 79,9 

22/06/2009 88,6 23/06/2010 97,8 23/06/2010 97,8 22/06/2011 93,7 24/06/2012 80,7 

23/06/2009 88,4 24/06/2010 97,8 24/06/2010 97,8 23/06/2011 93,6 25/06/2012 80,9 

24/06/2009 88,2 25/06/2010 97,7 25/06/2010 97,7 24/06/2011 93,6 26/06/2012 80,9 

25/06/2009 88,2 26/06/2010 97,6 26/06/2010 97,6 25/06/2011 93,5 27/06/2012 80,9 

26/06/2009 88,2 27/06/2010 97,5 27/06/2010 97,5 26/06/2011 93,4 28/06/2012 81 

27/06/2009 88,2 28/06/2010 97,5 28/06/2010 97,5 27/06/2011 93,3 29/06/2012 80,9 

28/06/2009 88,2 29/06/2010 97,4 29/06/2010 97,4 28/06/2011 93,3 30/06/2012 80,9 

29/06/2009 88,3 30/06/2010 97,2 30/06/2010 97,2 29/06/2011 93,3 01/07/2012 80,9 

30/06/2009 88,3 01/07/2010 97,1 01/07/2010 97,1 30/06/2011 93,2 02/07/2012 80,8 

01/07/2009 88,2 02/07/2010 97,1 02/07/2010 97,1 01/07/2011 93,1 03/07/2012 80,7 

02/07/2009 88,1 03/07/2010 96,9 03/07/2010 96,9 02/07/2011 93 04/07/2012 80,7 

03/07/2009 88,1 04/07/2010 96,8 04/07/2010 96,8 03/07/2011 93 05/07/2012 80,6 

04/07/2009 88,1 05/07/2010 96,8 05/07/2010 96,8 04/07/2011 92,9 06/07/2012 80,5 

05/07/2009 88 06/07/2010 96,7 06/07/2010 96,7 05/07/2011 92,8 07/07/2012 80,4 

06/07/2009 87,9 07/07/2010 96,5 07/07/2010 96,5 06/07/2011 92,7 08/07/2012 80,4 

07/07/2009 87,8 08/07/2010 96,4 08/07/2010 96,4 07/07/2011 92,7 09/07/2012 80,4 

08/07/2009 87,7 09/07/2010 96,4 09/07/2010 96,4 08/07/2011 92,7 10/07/2012 80,4 

09/07/2009 87,6 10/07/2010 96,2 10/07/2010 96,2 09/07/2011 92,5 11/07/2012 80,4 

10/07/2009 87,5 11/07/2010 96,1 11/07/2010 96,1 10/07/2011 92,4 12/07/2012 80,3 

11/07/2009 87,5 12/07/2010 96,1 12/07/2010 96,1 11/07/2011 92,3 13/07/2012 80,2 

12/07/2009 87,6 13/07/2010 96 13/07/2010 96 12/07/2011 92,3 14/07/2012 80,1 

13/07/2009 87,7 14/07/2010 96,2 14/07/2010 96,2 13/07/2011 92,1 15/07/2012 80 

14/07/2009 87,6 15/07/2010 96,5 15/07/2010 96,5 14/07/2011 92 16/07/2012 80 

15/07/2009 87,6 16/07/2010 96,8 16/07/2010 96,8 15/07/2011 91,9 17/07/2012 80 

16/07/2009 87,5 17/07/2010 96,9 17/07/2010 96,9 16/07/2011 91,8 18/07/2012 80,3 

17/07/2009 87,4 18/07/2010 96,9 18/07/2010 96,9 17/07/2011 91,7 19/07/2012 80,5 

18/07/2009 87,2 19/07/2010 96,8 19/07/2010 96,8 18/07/2011 91,6 20/07/2012 80,7 

19/07/2009 87,2 20/07/2010 96,8 20/07/2010 96,8 19/07/2011 91,5 21/07/2012 80,7 

20/07/2009 87,2 21/07/2010 96,7 21/07/2010 96,7 20/07/2011 91,4 22/07/2012 80,6 

21/07/2009 87 22/07/2010 96,7 22/07/2010 96,7 21/07/2011 91,3 23/07/2012 80,6 

22/07/2009 86,9 23/07/2010 96,6 23/07/2010 96,6 22/07/2011 91,2 24/07/2012 80,5 

23/07/2009 86,8 24/07/2010 96,5 24/07/2010 96,5 23/07/2011 91 25/07/2012 80,4 

24/07/2009 86,7 25/07/2010 96,4 25/07/2010 96,4 24/07/2011 91 26/07/2012 80,4 

25/07/2009 86,9 26/07/2010 96,3 26/07/2010 96,3 25/07/2011 90,9 27/07/2012 80,3 

26/07/2009 87,2 27/07/2010 96,2 27/07/2010 96,2 26/07/2011 90,7 28/07/2012 80,2 

27/07/2009 87,3 28/07/2010 96,1 28/07/2010 96,1 27/07/2011 90,6 29/07/2012 80,1 

28/07/2009 87,4 29/07/2010 96,1 29/07/2010 96,1 28/07/2011 90,5 30/07/2012 80 
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29/07/2009 87,5 30/07/2010 96 30/07/2010 96 29/07/2011 90,3 31/07/2012 79,9 

30/07/2009 87,7 31/07/2010 95,8 31/07/2010 95,8 30/07/2011 90,2 01/08/2012 79,8 

31/07/2009 87,7 01/08/2010 95,8 01/08/2010 95,8 31/07/2011 90,1 02/08/2012 79,7 

01/08/2009 87,6 02/08/2010 95,7 02/08/2010 95,7 01/08/2011 90 03/08/2012 79,6 

02/08/2009 87,6 03/08/2010 95,6 03/08/2010 95,6 02/08/2011 89,9 04/08/2012 79,5 

03/08/2009 87,5 04/08/2010 95,4 04/08/2010 95,4 03/08/2011 89,6 05/08/2012 79,4 

04/08/2009 87,4 05/08/2010 95,4 05/08/2010 95,4 04/08/2011 89,6 06/08/2012 79,3 

05/08/2009 87,3 06/08/2010 95,3 06/08/2010 95,3 05/08/2011 89,4 07/08/2012 79,1 

06/08/2009 87,2 07/08/2010 95,1 07/08/2010 95,1 06/08/2011 89,3 08/08/2012 79 

07/08/2009 87,2 08/08/2010 95 08/08/2010 95 07/08/2011 89,1 09/08/2012 78,9 

08/08/2009 87 09/08/2010 94,9 09/08/2010 94,9 08/08/2011 88,9 10/08/2012 78,7 

09/08/2009 86,9 10/08/2010 94,7 10/08/2010 94,7 09/08/2011 88,9 11/08/2012 78,6 

10/08/2009 86,8 11/08/2010 94,7 11/08/2010 94,7 10/08/2011 88,7 12/08/2012 78,4 

11/08/2009 86,7 12/08/2010 94,6 12/08/2010 94,6 11/08/2011 88,6 13/08/2012 78,3 

12/08/2009 86,6 13/08/2010 94,4 13/08/2010 94,4 12/08/2011 88,4 14/08/2012 78,2 

13/08/2009 86,5 14/08/2010 94,3 14/08/2010 94,3 13/08/2011 88,2 15/08/2012 78 

14/08/2009 86,3 15/08/2010 94,1 15/08/2010 94,1 14/08/2011 88,1 16/08/2012 77,9 

15/08/2009 86,2 16/08/2010 94 16/08/2010 94 15/08/2011 87,9 17/08/2012 77,7 

16/08/2009 86,1 17/08/2010 93,8 17/08/2010 93,8 16/08/2011 87,8 18/08/2012 77,6 

17/08/2009 85,9 18/08/2010 93,7 18/08/2010 93,7 17/08/2011 87,6 19/08/2012 77,5 

18/08/2009 85,8 19/08/2010 93,5 19/08/2010 93,5 18/08/2011 87,5 20/08/2012 77,3 

19/08/2009 85,8 20/08/2010 93,4 20/08/2010 93,4 19/08/2011 87,2 21/08/2012 77,1 

20/08/2009 85,8 21/08/2010 93,3 21/08/2010 93,3 20/08/2011 87,1 22/08/2012 77 

21/08/2009 85,8 22/08/2010 93,1 22/08/2010 93,1 21/08/2011 87,1 23/08/2012 76,8 

22/08/2009 85,8 23/08/2010 93 23/08/2010 93 22/08/2011 86,9 24/08/2012 76,7 

23/08/2009 85,8 24/08/2010 92,8 24/08/2010 92,8 23/08/2011 86,9 25/08/2012 76,5 

24/08/2009 85,8 25/08/2010 92,6 25/08/2010 92,6 24/08/2011 86,7 26/08/2012 76,3 

25/08/2009 85,8 26/08/2010 92,4 26/08/2010 92,4 25/08/2011 86,5 27/08/2012 76,3 

26/08/2009 85,8 27/08/2010 92,3 27/08/2010 92,3 26/08/2011 86,4 28/08/2012 76 

27/08/2009 85,6 28/08/2010 92,2 28/08/2010 92,2 27/08/2011 86,2 29/08/2012 75,9 

28/08/2009 85,5 29/08/2010 92 29/08/2010 92 28/08/2011 86 30/08/2012 75,6 

29/08/2009 85,4 30/08/2010 91,8 30/08/2010 91,8 29/08/2011 85,8 31/08/2012 75,5 

30/08/2009 85,3 31/08/2010 91,7 31/08/2010 91,7 30/08/2011 85,6 01/09/2012 75,3 

31/08/2009 85,2 01/09/2010 91,5 01/09/2010 91,5 31/08/2011 85,5 02/09/2012 75,1 

01/09/2009 85 02/09/2010 91,3 02/09/2010 91,3 01/09/2011 85,5 03/09/2012 74,9 

02/09/2009 84,9 03/09/2010 91,2 03/09/2010 91,2 02/09/2011 85,4 05/09/2012 74,6 

03/09/2009 84,8 04/09/2010 91 04/09/2010 91 03/09/2011 85,2 06/09/2012 74,4 

04/09/2009 84,7 05/09/2010 90,9 05/09/2010 90,9 04/09/2011 85 07/09/2012 74,2 

05/09/2009 84,7 06/09/2010 90,7 06/09/2010 90,7 05/09/2011 84,8 08/09/2012 74 

06/09/2009 84,6 07/09/2010 90,5 07/09/2010 90,5 06/09/2011 84,8 09/09/2012 73,9 

07/09/2009 84,6 08/09/2010 90,4 08/09/2010 90,4 07/09/2011 84,5 10/09/2012 73,7 

08/09/2009 84,5 09/09/2010 90,2 09/09/2010 90,2 08/09/2011 84,3 11/09/2012 73,5 

09/09/2009 85,2 10/09/2010 90 10/09/2010 90 09/09/2011 84,1 12/09/2012 73,2 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 



145 

 

10/09/2009 85,6 11/09/2010 89,8 11/09/2010 89,8 10/09/2011 84 13/09/2012 73,1 

11/09/2009 85,8 12/09/2010 89,6 12/09/2010 89,6 11/09/2011 83,8 14/09/2012 72,9 

12/09/2009 85,8 13/09/2010 89,4 13/09/2010 89,4 12/09/2011 83,6 15/09/2012 72,8 

13/09/2009 85,8 14/09/2010 89,2 14/09/2010 89,2 13/09/2011 83,5 16/09/2012 72,5 

14/09/2009 85,7 15/09/2010 89 15/09/2010 89 14/09/2011 83,2 17/09/2012 72,3 

15/09/2009 85,6 16/09/2010 88,8 16/09/2010 88,8 15/09/2011 83 18/09/2012 72,2 

16/09/2009 85,5 17/09/2010 88,6 17/09/2010 88,6 16/09/2011 82,8 19/09/2012 71,9 

17/09/2009 85,5 18/09/2010 88,4 18/09/2010 88,4 17/09/2011 82,7 20/09/2012 71,7 

18/09/2009 85,4 19/09/2010 88,2 19/09/2010 88,2 18/09/2011 82,4 21/09/2012 71,6 

19/09/2009 85,3 20/09/2010 88 20/09/2010 88 20/09/2011 82,1 22/09/2012 71,5 

20/09/2009 85,2 21/09/2010 87,9 21/09/2010 87,9 21/09/2011 81,8 23/09/2012 71,2 

21/09/2009 85,1 22/09/2010 87,8 22/09/2010 87,8 22/09/2011 81,7 24/09/2012 71,1 

22/09/2009 85 23/09/2010 87,6 23/09/2010 87,6 23/09/2011 81,4 25/09/2012 70,9 

23/09/2009 84,9 24/09/2010 87,4 24/09/2010 87,4 24/09/2011 81,2 26/09/2012 70,8 

24/09/2009 84,9 25/09/2010 87,2 25/09/2010 87,2 25/09/2011 81 27/09/2012 70,7 

25/09/2009 84,9 26/09/2010 87,1 26/09/2010 87,1 26/09/2011 80,8 28/09/2012 70,5 

26/09/2009 84,8 27/09/2010 87,2 27/09/2010 87,2 27/09/2011 80,6 29/09/2012 70,2 

27/09/2009 84,7 28/09/2010 87,2 28/09/2010 87,2 28/09/2011 80,4 30/09/2012 70 

28/09/2009 84,6 29/09/2010 87,1 29/09/2010 87,1 29/09/2011 80,2 01/10/2012 69,8 

29/09/2009 84,6 30/09/2010 86,9 30/09/2010 86,9 30/09/2011 80 02/10/2012 69,7 

30/09/2009 84,5 01/10/2010 86,9 01/10/2010 86,9 01/10/2011 79,7 03/10/2012 69,5 

01/10/2009 84,5 02/10/2010 86,8 02/10/2010 86,8 02/10/2011 79,5 04/10/2012 69,3 

02/10/2009 84,4 03/10/2010 86,6 03/10/2010 86,6 03/10/2011 79,4 05/10/2012 69,1 

04/10/2009 84,1 04/10/2010 86,5 04/10/2010 86,5 04/10/2011 79,3 06/10/2012 69 

05/10/2009 84,1 05/10/2010 86,4 05/10/2010 86,4 05/10/2011 79 07/10/2012 68,8 

06/10/2009 84 06/10/2010 86,2 06/10/2010 86,2 06/10/2011 78,9 08/10/2012 68,6 

07/10/2009 84,1 07/10/2010 86,1 07/10/2010 86,1 07/10/2011 78,7 09/10/2012 68,4 

08/10/2009 84,1 08/10/2010 86,1 08/10/2010 86,1 08/10/2011 78,4 10/10/2012 68,2 

09/10/2009 84,2 09/10/2010 85,9 09/10/2010 85,9 09/10/2011 78,3 11/10/2012 68 

10/10/2009 84,3 10/10/2010 85,8 10/10/2010 85,8 10/10/2011 78,1 12/10/2012 67,7 

11/10/2009 84,4 11/10/2010 85,6 11/10/2010 85,6 11/10/2011 78 13/10/2012 67,7 

12/10/2009 84,3 12/10/2010 85,5 12/10/2010 85,5 12/10/2011 77,8 14/10/2012 67,5 

13/10/2009 84,3 13/10/2010 85,3 13/10/2010 85,3 13/10/2011 77,6 15/10/2012 67,4 

14/10/2009 84,3 14/10/2010 85,1 14/10/2010 85,1 14/10/2011 77,5 16/10/2012 67,2 

15/10/2009 84,1 15/10/2010 84,9 15/10/2010 84,9 15/10/2011 77,4 17/10/2012 67,1 

16/10/2009 84,2 16/10/2010 84,8 16/10/2010 84,8 16/10/2011 77,6 18/10/2012 66,9 

17/10/2009 84,1 17/10/2010 84,5 17/10/2010 84,5 17/10/2011 77,8 19/10/2012 66,7 

18/10/2009 84,1 18/10/2010 84,3 18/10/2010 84,3 18/10/2011 77,9 20/10/2012 66,6 

19/10/2009 84,1 19/10/2010 84,2 19/10/2010 84,2 19/10/2011 77,8 21/10/2012 66,4 

20/10/2009 84,8 20/10/2010 84,1 20/10/2010 84,1 20/10/2011 77,7 22/10/2012 66,4 

21/10/2009 85 21/10/2010 83,9 21/10/2010 83,9 21/10/2011 77,6 23/10/2012 66,2 

22/10/2009 85,1 22/10/2010 83,8 22/10/2010 83,8 22/10/2011 77,4 24/10/2012 66,3 

23/10/2009 85,2 23/10/2010 83,6 23/10/2010 83,6 23/10/2011 77,3 25/10/2012 66,2 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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24/10/2009 85,3 24/10/2010 83,4 24/10/2010 83,4 24/10/2011 77 26/10/2012 66,1 

25/10/2009 85,2 25/10/2010 83,2 25/10/2010 83,2 25/10/2011 76,9 27/10/2012 66,1 

26/10/2009 85,2 26/10/2010 83,1 26/10/2010 83,1 26/10/2011 76,7 28/10/2012 66 

27/10/2009 85,2 27/10/2010 82,8 27/10/2010 82,8 27/10/2011 76,5 29/10/2012 66 

28/10/2009 85,2 28/10/2010 82,7 28/10/2010 82,7 28/10/2011 76,3 30/10/2012 65,9 

29/10/2009 85,2 29/10/2010 82,5 29/10/2010 82,5 29/10/2011 76,1 31/10/2012 65,7 

30/10/2009 85,2 30/10/2010 82,3 30/10/2010 82,3 30/10/2011 76 01/11/2012 65,5 

31/10/2009 85,1 31/10/2010 82,2 31/10/2010 82,2 31/10/2011 76,1 02/11/2012 65,3 

01/11/2009 85 01/11/2010 82,1 01/11/2010 82,1 01/11/2011 76 03/11/2012 65,1 

02/11/2009 84,9 02/11/2010 82 02/11/2010 82 02/11/2011 75,9 04/11/2012 64,9 

03/11/2009 84,8 03/11/2010 81,8 03/11/2010 81,8 03/11/2011 75,7 05/11/2012 64,7 

04/11/2009 84,7 04/11/2010 81,6 04/11/2010 81,6 04/11/2011 75,5 06/11/2012 64,6 

05/11/2009 84,5 05/11/2010 81,4 05/11/2010 81,4 05/11/2011 75,4 07/11/2012 64,4 

06/11/2009 84,4 06/11/2010 81,3 06/11/2010 81,3 06/11/2011 75,2 08/11/2012 64,2 

07/11/2009 84,2 07/11/2010 81,2 07/11/2010 81,2 07/11/2011 75 09/11/2012 64 

08/11/2009 84,1 08/11/2010 81,1 08/11/2010 81,1 08/11/2011 74,9 10/11/2012 64 

09/11/2009 84,1 09/11/2010 80,9 09/11/2010 80,9 09/11/2011 74,6 11/11/2012 63,9 

10/11/2009 84,1 10/11/2010 80,7 10/11/2010 80,7 10/11/2011 74,5 12/11/2012 63,8 

11/11/2009 84,2 11/11/2010 80,6 11/11/2010 80,6 11/11/2011 74,2 13/11/2012 63,9 

12/11/2009 84,6 12/11/2010 80,4 12/11/2010 80,4 12/11/2011 74,1 14/11/2012 63,7 

13/11/2009 84,8 13/11/2010 80,3 13/11/2010 80,3 13/11/2011 74,1 15/11/2012 63,6 

14/11/2009 84,7 14/11/2010 80,1 14/11/2010 80,1 14/11/2011 74,3 16/11/2012 63,4 

15/11/2009 84,6 15/11/2010 79,9 15/11/2010 79,9 15/11/2011 74,6 17/11/2012 63,3 

16/11/2009 84,7 16/11/2010 79,7 16/11/2010 79,7 16/11/2011 75,4 18/11/2012 63,1 

17/11/2009 84,9 17/11/2010 80 17/11/2010 80 17/11/2011 75,8 19/11/2012 63 

18/11/2009 85 18/11/2010 80 18/11/2010 80 18/11/2011 75,8 20/11/2012 62,8 

19/11/2009 84,9 19/11/2010 80 19/11/2010 80 19/11/2011 75,9 21/11/2012 62,7 

20/11/2009 84,8 20/11/2010 80 20/11/2010 80 20/11/2011 75,9 22/11/2012 62,6 

21/11/2009 84,8 21/11/2010 79,8 21/11/2010 79,8 21/11/2011 75,8 23/11/2012 62,4 

22/11/2009 84,9 22/11/2010 79,6 22/11/2010 79,6 22/11/2011 75,6 24/11/2012 62,3 

23/11/2009 85 23/11/2010 79,6 23/11/2010 79,6 23/11/2011 75,6 25/11/2012 62,1 

24/11/2009 85 24/11/2010 79,4 24/11/2010 79,4 24/11/2011 75,5 26/11/2012 62 

25/11/2009 85,2 25/11/2010 79,4 25/11/2010 79,4 25/11/2011 75,4 27/11/2012 61,9 

26/11/2009 85,2 26/11/2010 79,3 26/11/2010 79,3 26/11/2011 75,3 28/11/2012 61,8 

27/11/2009 85,3 27/11/2010 79,2 27/11/2010 79,2 27/11/2011 75,4 29/11/2012 61,6 

28/11/2009 85,6 28/11/2010 79 28/11/2010 79 28/11/2011 75,4 30/11/2012 61,4 

29/11/2009 85,8 29/11/2010 79 29/11/2010 79 29/11/2011 75,3 01/12/2012 61,2 

30/11/2009 86 30/11/2010 78,9 30/11/2010 78,9 30/11/2011 75,3 02/12/2012 61,1 

01/12/2009 86 01/12/2010 78,7 01/12/2010 78,7 01/12/2011 75,3 03/12/2012 60,9 

02/12/2009 86 02/12/2010 78,6 02/12/2010 78,6 02/12/2011 75,3 04/12/2012 60,9 

03/12/2009 86,8 03/12/2010 78,4 03/12/2010 78,4 03/12/2011 75,3 05/12/2012 60,8 

04/12/2009 87,2 04/12/2010 78,3 04/12/2010 78,3 04/12/2011 75,2 06/12/2012 60,6 

05/12/2009 87,6 05/12/2010 78,3 05/12/2010 78,3 05/12/2011 75,2 07/12/2012 60,5 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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07/12/2009 87,9 06/12/2010 78,6 06/12/2010 78,6 06/12/2011 75,2 08/12/2012 60,3 

08/12/2009 88,1 07/12/2010 78,8 07/12/2010 78,8 07/12/2011 75,2 09/12/2012 60,1 

09/12/2009 89,6 08/12/2010 78,8 08/12/2010 78,8 08/12/2011 75,1 10/12/2012 59,9 

10/12/2009 90,3 09/12/2010 78,8 09/12/2010 78,8 09/12/2011 75,2 11/12/2012 59,8 

11/12/2009 91,4 10/12/2010 78,7 10/12/2010 78,7 10/12/2011 75,6 12/12/2012 59,6 

12/12/2009 92 11/12/2010 78,6 11/12/2010 78,6 11/12/2011 75,9 13/12/2012 59,5 

13/12/2009 92,6 12/12/2010 78,6 12/12/2010 78,6 12/12/2011 75,9 14/12/2012 59,3 

14/12/2009 93,5 13/12/2010 78,7 13/12/2010 78,7 13/12/2011 75,9 15/12/2012 59,5 

15/12/2009 94,2 14/12/2010 78,7 14/12/2010 78,7 14/12/2011 76 16/12/2012 59,5 

16/12/2009 95,1 15/12/2010 78,7 15/12/2010 78,7 15/12/2011 76 17/12/2012 59,5 

17/12/2009 95,8 16/12/2010 78,7 16/12/2010 78,7 16/12/2011 76 18/12/2012 59,6 

18/12/2009 96,9 17/12/2010 79 17/12/2010 79 17/12/2011 75,9 19/12/2012 59,5 

19/12/2009 97,2 18/12/2010 79 18/12/2010 79 18/12/2011 75,8 20/12/2012 59,6 

20/12/2009 97,3 19/12/2010 79,1 19/12/2010 79,1 19/12/2011 75,8 21/12/2012 59,6 

21/12/2009 97,4 20/12/2010 79,1 20/12/2010 79,1 20/12/2011 75,7 22/12/2012 59,8 

22/12/2009 97,3 21/12/2010 79,1 21/12/2010 79,1 21/12/2011 75,6 23/12/2012 59,7 

23/12/2009 97,1 22/12/2010 79,1 22/12/2010 79,1 22/12/2011 75,5 24/12/2012 59,6 

24/12/2009 96,8 23/12/2010 79,3 23/12/2010 79,3 23/12/2011 75,4 25/12/2012 59,7 

25/12/2009 96,8 24/12/2010 79,4 24/12/2010 79,4 24/12/2011 75,3 26/12/2012 59,6 

26/12/2009 96,7 25/12/2010 79,4 25/12/2010 79,4 25/12/2011 75,3 27/12/2012 59,5 

27/12/2009 96,7 26/12/2010 79,4 26/12/2010 79,4 26/12/2011 75,1 28/12/2012 59,5 

28/12/2009 97 27/12/2010 80,2 27/12/2010 80,2 27/12/2011 74,9 29/12/2012 59,5 

29/12/2009 97,4 28/12/2010 80,5 28/12/2010 80,5 28/12/2011 74,9 30/12/2012 59,5 

30/12/2009 97,5 29/12/2010 80,7 29/12/2010 80,7 29/12/2011 74,7 31/12/2012 60,2 

31/12/2009 97,3 30/12/2010 80,7 30/12/2010 80,7 30/12/2011 74,6     

    31/12/2010 80,7 31/12/2010 80,7 31/12/2011 74,6     

Tabela 1 – Percentual de Volume Armazenado no Sistema Cantareira por dia entre anos de 2009 e 2012 

Fonte: (SABESP, 2014) 

 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 

01/01/2013 60,4 01/01/2014 43,7 

02/01/2013 60,4 02/01/2014 43,6 

03/01/2013 60,4 03/01/2014 43,5 

04/01/2013 60,3 04/01/2014 43,5 

05/01/2013 60,3 05/01/2014 43,3 

06/01/2013 60,2 06/01/2014 43,2 

07/01/2013 60,2 07/01/2014 43,1 

08/01/2013 60,1 08/01/2014 42,8 

09/01/2013 60 09/01/2014 42,7 

10/01/2013 60 10/01/2014 42,6 

11/01/2013 60,5 11/01/2014 42,4 

12/01/2013 60,7 12/01/2014 42,2 

13/01/2013 61,1 13/01/2014 42,1 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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14/01/2013 61,5 14/01/2014 42,1 

15/01/2013 61,9 15/01/2014 42,1 

16/01/2013 62,2 16/01/2014 42 

17/01/2013 62,6 17/01/2014 41,8 

18/01/2013 62,7 18/01/2014 41,8 

19/01/2013 62,8 19/01/2014 41,7 

20/01/2013 62,9 20/01/2014 41,5 

21/01/2013 63 21/01/2014 41,4 

22/01/2013 63 22/01/2014 41,2 

23/01/2013 62,9 23/01/2014 41,1 

24/01/2013 63 24/01/2014 41 

25/01/2013 63,1 25/01/2014 40,7 

26/01/2013 63 26/01/2014 40,7 

27/01/2013 63,1 27/01/2014 40,5 

28/01/2013 63,1 28/01/2014 40,4 

29/01/2013 63,2 29/01/2014 40,2 

30/01/2013 63,2 30/01/2014 40 

31/01/2013 63,1 31/01/2014 39,8 

01/02/2013 63,1 01/02/2014 39,6 

02/02/2013 63,2 02/02/2014 39,4 

03/02/2013 63,1 03/02/2014 39,2 

04/02/2013 63,2 04/02/2014 39 

05/02/2013 63,3 05/02/2014 38,8 

06/02/2013 63,3 06/02/2014 38,6 

07/02/2013 63,4 07/02/2014 38,4 

08/02/2013 63,7 08/02/2014 38,2 

09/02/2013 64,1 09/02/2014 38 

10/02/2013 64,5 10/02/2014 37,8 

11/02/2013 65 11/02/2014 37,7 

12/02/2013 65,1 12/02/2014 37,4 

13/02/2013 65,3 13/02/2014 37,2 

14/02/2013 65,5 14/02/2014 37,1 

15/02/2013 65,7 15/02/2014 37 

16/02/2013 66 16/02/2014 37 

17/02/2013 66,1 17/02/2014 37 

18/02/2013 66,2 18/02/2014 36,9 

19/02/2013 66,4 19/02/2014 36,7 

20/02/2013 66,6 20/02/2014 36,5 

21/02/2013 66,6 21/02/2014 36,3 

22/02/2013 66,5 22/02/2014 36,2 

23/02/2013 66,6 23/02/2014 36,1 

24/02/2013 66,6 24/02/2014 35,9 

25/02/2013 66,7 25/02/2014 35,7 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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26/02/2013 66,7 26/02/2014 35,6 

27/02/2013 66,8 27/02/2014 35,5 

28/02/2013 66,7 28/02/2014 35,3 

01/03/2013 66,7 01/03/2014 35,5 

02/03/2013 66,8 02/03/2014 35,4 

03/03/2013 66,8 03/03/2014 35,3 

04/03/2013 66,8 04/03/2014 35,2 

05/03/2013 66,8 05/03/2014 35,1 

06/03/2013 66,7 06/03/2014 35 

07/03/2013 66,7 07/03/2014 34,9 

08/03/2013 66,8 08/03/2014 35 

09/03/2013 66,8 09/03/2014 35,1 

10/03/2013 67,1 10/03/2014 35 

11/03/2013 67,4 11/03/2014 34,9 

12/03/2013 67,6 12/03/2014 34,8 

13/03/2013 67,8 13/03/2014 34,7 

14/03/2013 68 14/03/2014 34,6 

15/03/2013 68,1 15/03/2014 34,5 

16/03/2013 68,1 16/03/2014 34,4 

17/03/2013 68,2 17/03/2014 34,3 

18/03/2013 68,6 18/03/2014 34,2 

19/03/2013 68,9 19/03/2014 34 

20/03/2013 69,1 20/03/2014 33,9 

21/03/2013 69,4 21/03/2014 33,9 

22/03/2013 69,6 22/03/2014 33,9 

23/03/2013 69,8 23/03/2014 33,9 

24/03/2013 69,9 24/03/2014 33,9 

25/03/2013 70,1 25/03/2014 33,7 

26/03/2013 70,3 26/03/2014 33,6 

27/03/2013 70,5 27/03/2014 33,5 

28/03/2013 70,5 28/03/2014 33,3 

29/03/2013 70,6 29/03/2014 33,2 

30/03/2013 70,6 30/03/2014 33,1 

31/03/2013 70,7 31/03/2014 33 

01/04/2013 70,5 01/04/2014 33 

02/04/2013 70,5 02/04/2014 32,9 

03/04/2013 70,5 03/04/2014 32,9 

04/04/2013 70,6 04/04/2014 32,9 

05/04/2013 70,6 05/04/2014 32,7 

06/04/2013 71 06/04/2014 32,7 

07/04/2013 71,1 07/04/2014 32,6 

08/04/2013 71,2 08/04/2014 32,5 

09/04/2013 71,3 09/04/2014 32,3 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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10/04/2013 71,4 10/04/2014 32,2 

11/04/2013 71,5 11/04/2014 32,1 

12/04/2013 71,5 12/04/2014 31,9 

13/04/2013 71,5 13/04/2014 32 

14/04/2013 71,8 14/04/2014 32 

15/04/2013 72 15/04/2014 31,9 

16/04/2013 72 16/04/2014 32,2 

17/04/2013 72,1 17/04/2014 32,1 

18/04/2013 72,1 18/04/2014 32,1 

19/04/2013 72 19/04/2014 32 

20/04/2013 71,9 20/04/2014 32 

21/04/2013 72 22/04/2014 31,9 

22/04/2013 71,9 23/04/2014 31,7 

23/04/2013 71,8 24/04/2014 31,6 

24/04/2013 71,8 25/04/2014 31,5 

25/04/2013 71,7 26/04/2014 31,4 

26/04/2013 71,6 27/04/2014 31,2 

27/04/2013 71,5 28/04/2014 31,2 

28/04/2013 71,5 29/04/2014 31,1 

29/04/2013 71,4 30/04/2014 30,9 

30/04/2013 71,2 01/05/2014 30,8 

01/05/2013 71,2 02/05/2014 30,7 

02/05/2013 71,1 03/05/2014 30,6 

03/05/2013 71 04/05/2014 30,5 

04/05/2013 70,9 05/05/2014 30,4 

05/05/2013 70,8 06/05/2014 30,2 

06/05/2013 70,7 07/05/2014 30,1 

07/05/2013 70,6 08/05/2014 29,9 

08/05/2013 70,5 09/05/2014 29,8 

09/05/2013 70,5 10/05/2014 29,7 

10/05/2013 70,3 11/05/2014 29,5 

11/05/2013 70,2 12/05/2014 29,5 

12/05/2013 70,1 13/05/2014 29,3 

13/05/2013 70 14/05/2014 29,1 

14/05/2013 69,8 15/05/2014 14,6 

15/05/2013 69,8 16/05/2014 29 

16/05/2013 69,7 17/05/2014 28,8 

17/05/2013 69,5 18/05/2014 28,7 

18/05/2013 69,4 19/05/2014 28,6 

19/05/2013 69,2 20/05/2014 28,6 

20/05/2013 69,1 21/05/2014 28,4 

21/05/2013 69 22/05/2014 28,3 

22/05/2013 68,8 23/05/2014 28,2 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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23/05/2013 68,8 24/05/2014 28,2 

24/05/2013 68,7 25/05/2014 28,1 

25/05/2013 68,5 26/05/2014 28 

26/05/2013 68,4 27/05/2014 28 

27/05/2013 68,3 28/05/2014 27,9 

28/05/2013 68,3 29/05/2014 27,7 

29/05/2013 68,3 30/05/2014 27,6 

30/05/2013 68,4 31/05/2014 27,6 

31/05/2013 68,4 01/06/2014 27,5 

01/06/2013 68,4 02/06/2014 27,4 

02/06/2013 68,4 03/06/2014 27,3 

03/06/2013 68,4 04/06/2014 27,3 

04/06/2013 68,3 05/06/2014 27,2 

05/06/2013 68,2 06/06/2014 27 

06/06/2013 68,2 07/06/2014 26,9 

07/06/2013 68,1 08/06/2014 26,9 

08/06/2013 68 09/06/2014 26,8 

09/06/2013 67,9 10/06/2014 26,6 

10/06/2013 67,7 11/06/2014 26,6 

11/06/2013 67,7 12/06/2014 26,5 

12/06/2013 67,6 13/06/2014 26,3 

13/06/2013 67,6 14/06/2014 26,2 

14/06/2013 67,5 15/06/2014 26,2 

15/06/2013 67,4 16/06/2014 26,1 

16/06/2013 67,3 17/06/2014 25,9 

17/06/2013 67,3 18/06/2014 25,9 

18/06/2013 67,1 19/06/2014 25,8 

19/06/2013 67,1 20/06/2014 25,6 

20/06/2013 67 21/06/2014 25,6 

21/06/2013 66,8 22/06/2014 25,4 

22/06/2013 66,7 23/06/2014 25,2 

23/06/2013 66,6 24/06/2014 25,1 

24/06/2013 66,5 25/06/2014 24,9 

25/06/2013 66,4 26/06/2014 24,8 

26/06/2013 66,5 27/06/2014 24,6 

27/06/2013 66,5 28/06/2014 24,5 

28/06/2013 66,4 29/06/2014 24,4 

29/06/2013 66,3 30/06/2014 24,2 

30/06/2013 66,2 01/07/2014 24,1 

01/07/2013 66,4 02/07/2014 23,9 

02/07/2013 66,4 03/07/2014 23,8 

03/07/2013 66,4 04/07/2014 23,6 

04/07/2013 66,4 05/07/2014 23,5 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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05/07/2013 66,4 06/07/2014 23,3 

06/07/2013 66,2 07/07/2014 23,2 

07/07/2013 66,1 08/07/2014 23 

08/07/2013 66 09/07/2014 22,8 

09/07/2013 66 10/07/2014 22,8 

10/07/2013 65,9 11/07/2014 22,7 

11/07/2013 65,7 12/07/2014 22,6 

12/07/2013 65,6 13/07/2014 22,5 

13/07/2013 65,4 14/07/2014 22,4 

14/07/2013 65,3 15/07/2014 22,2 

15/07/2013 65,2 16/07/2014 22,1 

16/07/2013 65,1 17/07/2014 22 

17/07/2013 65 18/07/2014 21,8 

18/07/2013 64,9 19/07/2014 21,7 

19/07/2013 64,7 20/07/2014 21,5 

20/07/2013 64,6 21/07/2014 21,5 

21/07/2013 64,4 22/07/2014 21,3 

22/07/2013 64,3 23/07/2014 21,1 

23/07/2013 64,3 24/07/2014 21 

24/07/2013 64,2 25/07/2014 20,8 

25/07/2013 64,2 26/07/2014 20,8 

26/07/2013 64,3 27/07/2014 20,6 

27/07/2013 64,3 28/07/2014 20,5 

28/07/2013 64,3 29/07/2014 20,4 

29/07/2013 64,2 30/07/2014 20,4 

30/07/2013 64,1 31/07/2014 20,2 

31/07/2013 64 01/08/2014 20,1 

01/08/2013 63,8 02/08/2014 20 

02/08/2013 63,7 03/08/2014 19,9 

03/08/2013 63,6 04/08/2014 19,8 

04/08/2013 63,5 05/08/2014 19,7 

05/08/2013 63,4 06/08/2014 19,6 

06/08/2013 63,3 07/08/2014 19,4 

07/08/2013 63,1 08/08/2014 19,3 

08/08/2013 63 09/08/2014 19,2 

09/08/2013 62,9 10/08/2014 19,1 

10/08/2013 62,6 11/08/2014 19 

11/08/2013 62,5 12/08/2014 18,8 

12/08/2013 62,3 13/08/2014 18,7 

13/08/2013 62,2 14/08/2014 18,6 

14/08/2013 62 15/08/2014 18,5 

15/08/2013 61,9 16/08/2014 18,4 

16/08/2013 61,8 17/08/2014 18,4 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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17/08/2013 61,6 18/08/2014 18,3 

18/08/2013 61,4 19/08/2014 18,1 

19/08/2013 61,2 20/08/2014 18 

20/08/2013 61,1 21/08/2014 18 

21/08/2013 60,9 22/08/2014 17,8 

22/08/2013 60,8 23/08/2014 17,7 

23/08/2013 60,6 24/08/2014 17,6 

24/08/2013 60,5 25/08/2014 17,5 

25/08/2013 60,2 26/08/2014 17,4 

26/08/2013 60,1 27/08/2014 17,3 

27/08/2013 59,9 28/08/2014 17,1 

28/08/2013 59,8 29/08/2014 17 

29/08/2013 59,6 30/08/2014 16,9 

30/08/2013 59,5 31/08/2014 16,8 

31/08/2013 59,2 01/09/2014 16,7 

01/09/2013 59,1 02/09/2014 16,6 

02/09/2013 58,9 03/09/2014 16,6 

03/09/2013 58,7 04/09/2014 16,5 

04/09/2013 58,6 05/09/2014 16,4 

05/09/2013 58,5 06/09/2014 16,3 

06/09/2013 58,3 07/09/2014 16,2 

07/09/2013 58,2 08/09/2014 16,1 

08/09/2013 58 09/09/2014 16 

09/09/2013 57,8 10/09/2014 15,9 

10/09/2013 57,6 11/09/2014 15,8 

11/09/2013 57,5 12/09/2014 15,7 

12/09/2013 57,2 13/09/2014 15,6 

13/09/2013 57 14/09/2014 15,4 

14/09/2013 56,8 15/09/2014 15,3 

15/09/2013 56,5 16/09/2014 15,2 

16/09/2013 56,4 17/09/2014 15 

17/09/2013 56,1 18/09/2014 15 

18/09/2013 56 19/09/2014 14,8 

19/09/2013 55,8 20/09/2014 14,6 

20/09/2013 55,7 21/09/2014 14,6 

21/09/2013 55,5 22/09/2014 14,5 

22/09/2013 55,4 23/09/2014 14,3 

23/09/2013 55,1 24/09/2014 14,2 

24/09/2013 55 25/09/2014 14 

25/09/2013 54,8 26/09/2014 13,9 

26/09/2013 54,6 27/09/2014 13,9 

27/09/2013 54,4 28/09/2014 13,8 

28/09/2013 54,2 29/09/2014 13,7 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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29/09/2013 54 30/09/2014 13,6 

30/09/2013 53,8 01/10/2014 13,5 

01/10/2013 53,7 02/10/2014 13,4 

02/10/2013 53,7 03/10/2014 13,3 

03/10/2013 53,6 04/10/2014 13,1 

04/10/2013 53,6 05/10/2014 12,9 

05/10/2013 53,7 06/10/2014 12,8 

06/10/2013 53,7 07/10/2014 12,6 

07/10/2013 53,6 08/10/2014 12,6 

08/10/2013 53,4 09/10/2014 12,4 

09/10/2013 53,3 10/10/2014 12,2 

10/10/2013 53,1 11/10/2014 12,2 

11/10/2013 53 12/10/2014 12 

12/10/2013 52,8 13/10/2014 11,9 

13/10/2013 52,6 14/10/2014 11,8 

14/10/2013 52,4 15/10/2014 11,6 

15/10/2013 52,3 16/10/2014 11,5 

16/10/2013 52,2 17/10/2014 11,3 

17/10/2013 52,2 18/10/2014 11,2 

18/10/2013 52,1 19/10/2014 11,1 

19/10/2013 52,3 20/10/2014 11 

20/10/2013 52,3 21/10/2014 10,9 

21/10/2013 52,2 23/10/2014 2,3 

22/10/2013 52,1 24/10/2014 10,5 

23/10/2013 52,1 25/10/2014 10,4 

24/10/2013 52 26/10/2014 10,2 

25/10/2013 52 27/10/2014 10,1 

26/10/2013 51,9 28/10/2014 9,9 

27/10/2013 51,7 29/10/2014 9,8 

28/10/2013 51,6 30/10/2014 9,7 

29/10/2013 51,4 31/10/2014 9,6 

30/10/2013 51,3 01/11/2014 9,4 

31/10/2013 51,1 02/11/2014 9,4 

01/11/2013 51 03/11/2014 9,2 

02/11/2013 50,7 04/11/2014 9,2 

03/11/2013 50,6 05/11/2014 9,1 

04/11/2013 50,3 06/11/2014 9,1 

05/11/2013 50,2 07/11/2014 9 

06/11/2013 50,2 08/11/2014 8,9 

07/11/2013 50,2 09/11/2014 8,8 

08/11/2013 50 10/11/2014 8,7 

09/11/2013 49,8 11/11/2014 8,6 

10/11/2013 49,6 12/11/2014 8,5 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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11/11/2013 49,4 13/11/2014 8,4 

12/11/2013 49,3 14/11/2014 8,4 

13/11/2013 49,1 15/11/2014 8,2 

14/11/2013 48,9 16/11/2014 8,1 

15/11/2013 48,6 17/11/2014 8 

16/11/2013 48,4 18/11/2014 7,9 

17/11/2013 48,3 19/11/2014 7,7 

18/11/2013 48,1 20/11/2014 7,7 

19/11/2013 47,9 21/11/2014 7,5 

20/11/2013 47,8 22/11/2014 7,4 

21/11/2013 47,6 23/11/2014 7,3 

22/11/2013 47,4 24/11/2014 7,3 

23/11/2013 47,2 25/11/2014 7,2 

24/11/2013 47,2 26/11/2014 7,1 

25/11/2013 47,2 27/11/2014 7 

26/11/2013 47,2 28/11/2014 7 

27/11/2013 47,2 29/11/2014 6,9 

28/11/2013 47,2 30/11/2014 6,8 

29/11/2013 47,3 01/12/2014 6,7 

30/11/2013 47,2 02/12/2014 6,6 

01/12/2013 47,2 03/12/2014 6,5 

02/12/2013 47 04/12/2014 6,4 

03/12/2013 47 05/12/2014 6,3 

04/12/2013 46,9 06/12/2014 6,3 

05/12/2013 46,9 07/12/2014 6,2 

06/12/2013 46,8 08/12/2014 6 

07/12/2013 46,7 09/12/2014 6 

08/12/2013 46,7 10/12/2014 5,9 

09/12/2013 46,6 11/12/2014 5,9 

10/12/2013 46,6 12/12/2014 5,8 

11/12/2013 46,6 13/12/2014 5,7 

12/12/2013 46,4 14/12/2014 5,6 

13/12/2013 46,3 15/12/2014 5,6 

14/12/2013 46,2 16/12/2014 5,5 

15/12/2013 46,1 17/12/2014 5,4 

16/12/2013 46 18/12/2014 5,3 

17/12/2013 45,8 19/12/2014 5,2 

18/12/2013 45,6 20/12/2014 5,2 

19/12/2013 45,5 21/12/2014 5,2 

20/12/2013 45,2 22/12/2014 5,2 

21/12/2013 45,1 23/12/2014 5,2 

22/12/2013 44,8 24/12/2014 5,4 

23/12/2013 44,7 25/12/2014 5,6 

data 
Volume 

(%) 
data 

Volume 

(%) 
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24/12/2013 44,5 26/12/2014 5,7 

25/12/2013 44,5 27/12/2014 5,7 

26/12/2013 44,3 28/12/2014 5,6 

27/12/2013 44,2 29/12/2014 5,6 

28/12/2013 44,1 30/12/2014 5,6 

29/12/2013 43,9 31/12/2014 5,6 

30/12/2013 43,8     

31/12/2013 43,8     

Tabela 3 – Percentual de Volume Armazenado no Sistema Cantareira por dia entre anos de 2013 e Agosto de 2015 

Fonte: (SABESP, 2014) 
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APÊNDICE G – SITE ÁGUA NA INDÚSTRIA 

 
 

  
senha de acesso:farma 
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ANEXO A - QUESTÕES ORIGINAIS LIPHADZI, S. M., & VERMAAK, 

A. P. (2015). 

Dados biográficos 

Indique o seu grupo etário aqui abaixo 

<21 | 22-35 | 36-46 | 46-55 | 56-65 | >65 

 

 

Por favor indique o seu sexo 

M | F 

 

 

Por favor, indique a sua posição ou designação 

supervisor/ gerente junior | especialista/engenheiro | gerente pleno | gerente senior | gerente 

executivo | diretor | outros 

Qualificação e experiência de trabalho 

Por favor, indique a sua maior qualificação educacional 

abaixo do ensino médio | ensino medio completo | graduação | pós-graduação | outro 

Por quanto tempo você vem trabalhando nesta empresa 

>1 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-20 | >21 

 

 

Por favor, indique a sua experiência na posição atual ou designação 

>1 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-20 | >21 

 

 

Por favor, indique a sua experiência de trabalho na indústria de mineração 

>1 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 10-20 | >21 

 

 

Por favor, indique o seu principal papel específico no seu posto de trabalho. 

estratégia de desenvolvimento | estratégia e programas de implementação | avaliação de 

acompanhamento e / ou de relatórios | supervisão | Administração Geral | trabalhador de mina 

 

Quais as práticas de gestão sustentável da água que são usadas 

1 - Sua organização ou empresa tem uma estratégia eficaz apoio ao desenvolvimento 

sustentável e práticas de gestão sustentável da água? 

discordo fortemente | discordo | concordo | concordo fortemente | nenhuma opinião 

 

 

2 - A sua empresa usar práticas sustentáveis de gestão da água ou em suas operações de 

mineração? 

Sim (explique) | Não | sem opinião 

 

 

3 - A sua empresa possui programa de conservação de água para as operações de mineração? 

Sim (explique) | Não | sem opinião 

 

 



161 

 

4 - A sua empresa tem medidas para reduzir o uso da água e seu impacto sobre os recursos 

hídricos? 

Sim (explique) | Não | sem opinião 

 

 

5 - A sua empresa previne contra a poluição da água durante as operações ea poluição dos 

recursos hídricos mineração? 

Sim (explique) | Não | sem opinião 

 

6 - A empresa tem maneiras de lidar com as águas residuais de miniração? 

Sim (explique) | Não | sem opinião 

 

 

7 - Os relatórios sobre água de sua empresa reflete exatamente o que acontece na sua 

operação de mineração? 

Sim (explique) | Não | sem opinião 

 

8 - Na sua opinião, o que a sua empresa deve fazer para melhorar as suas práticas de gestão da 

água e da sustentabilidade ambiental? 
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ANEXO B – EMPRESAS COM CONTRATOS DE DEMANDA FIRME 

COM A SABESP (MATERIAL PRODUZIDO POR OUTROS AUTORES) 

CNAE 2.0 

Topo da Estrutura 

Seção Divisões Descrição CNAE 

A 01 .. 03 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 

AQÜICULTURA 

B  05 .. 09 INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 

C  10 .. 33 INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

D 35 .. 35 ELETRICIDADE E GÁS 

E 36 .. 39 

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 

DESCONTAMINAÇÃO 

F 41 .. 43 CONSTRUÇÃO 

G 45 .. 47 

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 

MOTOCICLETAS 

H 49 .. 53 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO 

I  55 .. 56 ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

J 58 .. 63 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

K 64 .. 66 ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 

L 68 .. 68 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

M 69 .. 75 ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

N 77 .. 82 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

O 84 .. 84 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 

P 85 .. 85 EDUCAÇÃO 

Q 86 .. 88 SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 

R  90 .. 93 ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO 

S 94 .. 96 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

T 97 .. 97 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

U 99 .. 99 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 

EXTRATERRITORIAIS 

 

Fonte:(IBGE, 2015)  

http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=A&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=B&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=B&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=C&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=C&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=D&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=D&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=E&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=E&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=F&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=F&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=G&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=G&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=H&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=H&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=I&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=I&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=J&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=J&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=K&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=K&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=L&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=L&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=M&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=M&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=N&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=N&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=O&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=O&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=P&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=P&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=Q&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=Q&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=R&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=R&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=S&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=S&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=T&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=T&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=U&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=U&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0
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ANEXO C – TIPOS DE ÁGUA PARA USO FARMACÊUTICO E PARÂMETROS DE QUALIDADE. 

Tipo de Água Características Parâmetros críticos sugeridos Exemplos de Aplicação 

Água Potável 
Obtida de mananciais ou da rede de 

distribuição pública. 
Possui legislação específica. 

Limpeza em geral e fonte de alimentação de sistemas de 

tratamento. 

Água Reagente 

Água potável tratada por deionização ou 

outro processo. Possui baixa exigência de 

pureza. 

Condutividade de 1 a 5,0 mS/cm a 25,0 °C ± 0,5 

oC (resistividade > 0,2 MW-cm) COT < 0,20 

mg/L 

Lavagem de material, abastecimento de equipamentos, 

autoclaves, banho-maria, histologia, usos diversos. 

Água purificada 

Níveis variáveis de contaminação orgânica 

e bacteriana. Exige cuidados de forma a 

evitar a contaminação química e 

microbiológica. 

Pode ser obtida por osmose reversa ou por 

uma combinação de técnicas de purificação 

a partir da água potável ou da reagente. 

Condutividade de 0,1 a 1,3 mS/cm a 25,0 °C ± 

0,5°C (resistividade > 1,0 MW-cm); COT < 0,50 

mg/L; Contagem total de bactérias < 100 UFC/mL 

Ausência de Pseudomonas e outros patogênicos. 

Produção de medicamentos e cosméticos em geral, 

farmácias, lavagem de material, preparo de soluções 

reagentes, meios de cultura, tampões, diluições, 

microbiologia em geral, análises clínicas, técnicas por Elisa, 

radioimunoensaio, aplicações diversas na maioria dos 

laboratórios, principalmente em análises qualitativas ou 

quantitativas menos exigentes (em %). Em CLAE (em %).  

Água para injetáveis  
Água purificada tratada por destilação ou 

processo similar.  

Atende aos requisitos químicos da água purificada 

e exige controle de endotoxina, partículas e 

esterilidade.  

Contagem microbiológica < 10UFC/100 mL. 

Endotoxinas < 0,25 UI de endotoxina/mL; COT < 

0,50 mg/L. 

Como veículo ou solvente de injetáveis, fabricação de 

princípios ativos de uso parenteral, lavagem final de 

equipamentos, tubulação e recipientes usados em 

preparações parenterais.  

Usada como diluente de preparações parenterais.  

Água ultrapurificada  

Para análises que exigem mínima 

interferência e máxima precisão e exatidão. 

Água purificada tratada por processo 

complementar.   

 

Baixa concentração iônica, baixa carga 

microbiana e baixo nível de carbono 

orgânico total.  

Condutividade de 0,055 a 0,1 mS/cm a 25,0 oC ± 

0,5 oC (resistividade > 18,0 MW-cm) COT < 0,05 

mg/L (alguns casos < 0,003 mg/L) Contagem total 

de mesófilos < 1 UFC/100mL(se utilizada para 

fins farmacêuticos).  

Dosagem de resíduos minerais ou orgânicos, endotoxinas, 

preparações de calibradores, controles, SQR, espectrometria 

de absorção atômica, ICP/IOS, ICP/MS, espectrometria de 

massa, procedimentos enzimáticos, cromatografia a gás, 

CLAE (ppm ou ppb), biologia molecular e cultivo celular 

etc.Eventualmente em preparações farmacêuticas que 

requeiram água de alta pureza 

COT = Carbono orgânico total; 

UFC/100 mL = Unidades formadoras de colônias; população microbiológica viável 

Fonte: (Anvisa, 2010)  


