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Consciência

Ações efetivas

Desafios

Setor industrial se
compromete com a
sustentabilidade e implanta
sistemas eficientes de
gestão ambiental. A meta
agora é preservar recursos
naturais, minimizando
impactos causados pela
atividade fabril à natureza.

Companhias de Santa
Catarina investem na
racionalização do uso de
água e energia, gerando
inovações em processos
e produtos. Redução de
resíduos sólidos também
está entre os principais
objetivos do setor industrial.

O futuro do planeta
depende do avanço
de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo.
Empresas catarinenses
se destacam no mercado
mundial, em meio à
construção de novos
valores para os negócios.

Apresentação

Guia de serviços

bons motivos
para inovar

Eventos e capacitação
A FIESC apóia e realiza eventos, seminários,
workshops, capacitação em Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo (MDL) e elaboração
de pareceres técnicos, além de participar dos
principais fóruns de debate e regulamentação.

Busca por sustentabilidade fomenta
inovação em processos industriais

responsabilidade socioambiental avança a passos largos no Brasil. Nas últimas

décadas, empresas de diferentes portes e setores vêm se empenhando para alcançar o
crescimento com base no tripé da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. No setor
industrial de Santa Catarina não poderia ser diferente. Das pequenas fábricas às gigantes
multinacionais, a maioria das indústrias instalada no estado tenta fazer com que o sucesso
econômico-financeiro venha acompanhado de conquistas para toda a sociedade. Nesse
contexto, o cuidado com o meio ambiente ganha destaque, pois ecossistemas preservados
representam benefícios para a comunidade e também a perenidade dos negócios, tendo em
vista que garante o futuro das próximas gerações.
Nesta publicação, revelamos o progresso da indústria catarinense quando se trata de gestão
ambiental. Mais conscientes quanto ao papel fundamental que desempenham na sociedade,
empresas de todo o estado se dedicam à proteção dos recursos naturais, reavaliando
processos e produtos. O caráter exportador da indústria catarinense permitiu que fôssemos
pioneiros em diversas iniciativas na área, necessárias para obter certificações internacionais
e conquistar mercados cada vez mais exigentes. Mas, muito além dos interesses comerciais,
a motivação para preservar vem da consciência das empresas de que o crescimento
econômico só é sustentável quando meio ambiente e sociedade encontram-se sadios.
É isso que leva as indústrias a adotarem sistemas eficientes de gestão ambiental, a reduzirem
a geração de resíduos e o uso de água, a buscarem fontes alternativas de energia e a
criarem Reservas Particulares de Patrimônio Natural, entre outras medidas, como mostram as
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reportagens desta edição. Vale ressaltar que as histórias aqui contadas ilustram a busca pela
sustentabilidade que toma conta de centenas de outras empresas catarinenses.
Também consciente de seu papel como entidade representativa, a FIESC busca levar o
conceito de desenvolvimento sustentável a um número cada vez maior de organizações,
incentivando-as a adotar boas práticas de gestão. Porém, para que essas práticas se alastrem
na velocidade necessária, não basta apenas a disposição do setor produtivo. São importantes,
também, marcos regulatórios que valorizem as especificidades regionais, fiscalização eficiente
e formação de profissionais qualificados para tratar do tema. Somente com essa junção
de fatores será possível avançar ainda mais, evitando que se concretizem os prognósticos
preocupantes acerca do futuro do planeta. Boa leitura!

Alcantaro Corrêa
Presidente do Sistema FIESC
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liada ao trabalho e à criatividade dos colaboradores,
a indústria procura utilizar mecanismos de produção mais
limpa, que possibilitem diminuir os impactos de sua atividade
e aumentar a eficiência no uso de matérias-primas. Quando
a inovação torna-se parceira da sustentabilidade – a chamada
Tecnologia Sustentável –, os resultados aparecem e não
tardam a ser reconhecidos. É o caso do Prêmio CNI/
FIESC, que no ano passado reuniu 2,7 mil trabalhadores
do setor industrial do estado, e teve a Kohler Tinturaria, de
Guabiruba, como vencedora na categoria Desenvolvimento
Sustentável. Cerca de 80 trabalhos foram inscritos
nas diversas etapas regionais do prêmio, que também
contemplou outras quatro categorias: Inovação, Qualidade e
Produtividade, Design e Projetos de Equipes de Melhoria.

PBQP-H
Seguindo as diretrizes do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H), a FIESC contribui para aprimorar o
sistema construtivo em alvenaria estrutural das
empresas de construção civil do estado.

Programa Mercado de Carbono
Em parceria com a CNI, a FIESC difunde as
oportunidades de negócios e contribui para a
inserção das indústrias de Santa Catarina no
mercado global de carbono.

Durante um programa de capacitação e treinamento
de funcionários, voltado para o setor têxtil, a Kohler
desenvolveu o protótipo de uma máquina, utilizando
materiais disponíveis na empresa. A limpeza dos filtros
das máquinas de tingir, que era realizada manualmente,
passou a ser feita pelo equipamento criado pelos
colaboradores, com reaproveitamento da água em
circuito fechado. Como resultado, o consumo de água
passou de 4,2 milhões de litros para 2 mil litros por ano
e os produtos químicos foram totalmente eliminados.
Outro ganho significativo foi a redução do tempo de
limpeza de cada filtro: antes era de duas horas e meia
e agora são necessários apenas cinco minutos.
O projeto foi desenvolvido durante seis meses, por
um grupo de melhorias formado pelos funcionários da
Kohler. “Os colaboradores têm papel fundamental na
busca por soluções sustentáveis, afinal são eles que lidam
com as situações diárias e conhecem melhor o processo
das atividades. Conseqüentemente, sabem onde estão
os erros e as possíveis soluções”, afirma o gerente de
Recursos Humanos da Kohler, Luciano Schlindwein.
Segundo ele, após a conquista do Prêmio CNI/FIESC,
a preocupação da empresa com o meio ambiente se
fortaleceu e gerou novos projetos, como a implantação
da coleta seletiva do lixo, que permitirá a destinação
final adequada para os resíduos gerados na Kohler.

Consultoria ambiental
A Rede SENAI/SC de Consultoria Ambiental
oferece serviços de Conformidade Legal,
Conformidade Normativa, Eco-eficiência
e Serviços Complementares, focados em
resultados para os clientes. Essas ações
permitem que as indústrias atuem de acordo
com a legislação e as normas exigidas,
melhorando o desempenho de seus processos,
proporcionando uma maior rentabilidade e
fortalecendo a competitividade das empresas
atendidas nos mercados interno e externo.

Saiba mais: www.fiescnet.com.br
Foto: Divulgação/Kohler
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Bolsa de Resíduos
No portal eletrônico www.brfiesc.com.br as
indústrias podem identificar oportunidades de
negócios para resíduos gerados na produção.

Equipe da Kohler, vencedora do
Prêmio CNI/Fiesc: inovação para
preservar o meio ambiente
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Projetos brasileiros de MDL se destacam
no cenário mundial e Santa Catarina figura
entre os estados com maior número de
iniciativas validadas pela ONU

O
Convivência harmoniosa: indústria localizada
em São Francisco do Sul é rodeada por verde
e tem a Baía da Babitonga ao fundo

em projetos que visam a capacitação do corpo técnico
e crescente especialização de suas atividades. A eficiência
dos projetos do SENAI/SC também foi reconhecida em
outros estados, como Maranhão e Tocantins, onde técnicos
catarinenses participaram de processos de consultoria de
gestão e certificação pelas normas ISO.
Dos serviços prestados pelo SENAI, a linha da
Conformidade Normativa, na qual se incluem auditoria
e implantação de sistemas de gestão ambiental, além de
pedidos de certificação ISO 14001, tem o maior número
de solicitações das indústrias catarinenses. “Hoje, a maioria
das empresas está de acordo com a legislação, e nessa área
realizamos ações mais pontuais. Cerca de 80% de nosso
trabalho refere-se a questões de gestão ambiental”, conta
Rodrigo Afonso de Bortoli, facilitador do Núcleo Ambiental
de Blumenau. As primeiras consultorias para processos de
certificação realizadas pelo SENAI tiveram como clientes
duas empresas da área têxtil, mas o primeiro projeto
com equipe exclusiva do SENAI ocorreu depois. “Nosso
primeiro trabalho de certificação, tendo como consultores
apenas profissionais do SENAI, foi feito para o grupo Seara.
No entanto, a indústria têxtil é a responsável pela maior
demanda de nossos serviços”, afirma Bortoli.
O setor têxtil foi um dos primeiros a sentir a mudança
no perfil do consumidor, alterado pelos princípios da
sustentabilidade. Por isso as empresas catarinenses de maior
porte tiveram que se adequar às normas internacionais, como
a ISO 14000 e a ISO 9000, além de conquistar os chamados
selos verdes – certificações que atestam que o produto
não apresenta substâncias tóxicas e foi processado seguindo
padrões internacionais de qualidade. Hoje essas empresas
representam um grupo de indústrias no qual a preservação
ambiental é parte de uma postura proativa em relação ao
meio ambiente, proporcionando inovações constantes.

O viés exportador da indústria
catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem, de
forma pioneira, a padrões
internacionais de gestão
ambiental para conquistar
mercados cada vez mais
exigentes nessa área.
José Lourival Magri
Presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC

Muitos exemplos marcam a história desse grupo no estado.
A Döhler, de Joinville, participou de um projeto de âmbito
mundial, o Ecogoman, através do qual tornou possível
reaproveitar a goma utilizada no trançamento dos fios
de tecido com a ajuda de nanotecnologia. A Karsten, de
Blumenau, foi a primeira a ter estação de tratamento de
efluentes pelo sistema biológico e implantou um processo
inovador para a descoloração biológica dos efluentes. Já a
Malwee,de Jaraguá do Sul, acaba de implantar o Sistema
de Absorção de Fumaça (SIAF), desenvolvido em parceria
com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
que neutraliza em 100% os compostos orgânicos das
emissões das chaminés. Essas e outras inovações revelam
que a indústria catarinense está em busca de soluções que
proporcionem recompensas ambientais e sociais, além de
resultados financeiros.

s empresários catarinenses têm demonstrado
interesse crescente pelo comércio de créditos de
carbono, por meio da aprovação de projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – uma
das formas de compensação de emissões de gases do
efeito estufa (GEE) criados pelo Protocolo de Quioto.
Nos dois últimos anos, a Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC) realizou diversos
eventos sobre o assunto, que contaram com presença
maciça das empresas. “Isso demonstra que as indústrias
catarinenses não apenas querem conhecer o tema, mas
também participar ativamente desse processo”, afirma
José Lourival Magri, presidente da Câmara de Qualidade
Ambiental da FIESC. Em outubro do ano passado, a
FIESC promoveu, em parceria com a Organização de
Comércio Exterior do Japão (Jetro), um seminário sobre
as experiências e tecnologias desenvolvidas naquele país.
Mercado para isso há de sobra. “Hoje há um déficit de
648 milhões de toneladas de créditos de carbono”, afirma
Henrique de Almeida Pereira, sócio-diretor da MundusCarbo,
consultoria especializada em projetos de créditos de carbono.
Pereira reconhece que as exigências para aprovação de
MDL aumentaram e que há entraves por parte do governo,
relutante em divulgar dados de emissão de gases do Sistema
Elétrico Nacional, mas há também um desconhecimento dos
empresários com relação a oportunidades de projetos. “Nas
indústrias alimentícia e de suínos um projeto possível é a
captação de metano na estação de tratamento de efluentes.
No setor de fundições, poderia se empregar tecnologia
para a redução de gases gerados pelas ligas”, explica.
Um instrumento que pode ajudar a diagnosticar
possibilidades de projetos é o inventário de emissões de
gases de efeito estufa. Nesse levantamento são consideradas
não apenas emissões do processo fabril, mas também de
atividades de apoio logístico e operacional, como o que
é lançado na atmosfera pelos carros da empresa e de
fornecedores. “Esse estudo permite que a empresa modifique
algumas práticas no seu dia-a-dia que levem à diminuição
da emissão de gases de efeito estufa como, por exemplo, a
troca de combustíveis fósseis pelo gás natural”, avalia Pereira.
Neste ano deve ter início um projeto-piloto de âmbito
nacional para inserir a indústria catarinense no mercado
global de crédito de carbono.. A iniciativa conta com
portal de consulta na internet para tirar dúvidas,

Evento sobre MDL promovido pela FIESC em 2007, em
parceria com a Organização de Comércio Exterior do Japão

levantamento das potencialidades de indústrias instaladas
no estado e capacitação para que as empresas elaborem
os pré-projetos. O Sistema FIESC fará esse trabalho
envolvendo consultores do SENAI e também terá
apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O Brasil é o terceiro país em número de projetos de MDL
desenvolvidos, com 287 registros – 8% do total. Segundo
dados compilados pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (Cqnumc), a maioria
dos projetos é dos setores de energia renovável (49%),
suinocultura (16%) e troca de combustível fóssil (14%).
Nesse cenário, Santa Catarina aparece em quinto lugar
no país em número de projetos (8%), com propostas já
validadas pela ONU, caso da Tractebel Energia, e outras em
processo de validação, como ocorre com a Sadia. A empresa
é a primeiro no mundo a ter projeto na categoria MDL
Programático, criada em 2007, que possibilita o registro
de vários pequenos projetos cuja metodologia é a mesma,
porém podem ser executados em tempo e local distintos.
O Programa Suinocultura Sustentável Sadia (Programa 3S)
prevê a instalação de biodigestores nas propriedades de
suinocultores parceiros – 1,1 mil já possuem –, em regime
de comodato, para geração de biogás. Assim, deixam de
lançar gás metano na atmosfera, 21 vezes mais poluente que
o gás carbônico. Os custos de implantação são cobertos
pelo lucro da venda dos créditos e o restante utilizado
em práticas sustentáveis no negócio do produtor. Ele
ainda utilizar subprodutos como estoque de biofertilizante
para uso agrícola, e biogás como energia elétrica.
No caso da Tractebel, a empresa resolveu investir em uma
unidade de co-geração à base de biomassa, proveniente de
resíduos da indústria madeireira da região de Lages. “É a maior
central de co-geração das Américas a consumir resíduos de
madeira. Com bons resultados financeiros, a negociação dos
créditos de carbono agrega valor adicional, remunerando
o investimento e demonstrando que o MDL realmente
fomenta investimentos em tecnologias limpas”, afirma o
presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni Torres.

Ecossistema e progresso
protegidos
Indústria defende valorização das
especificidades regionais na legislação
para garantir preservação ambiental
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Mercado sustentável

As dificuldades enfrentadas são muitas. Em Santa Catarina,
a Sondagem Especial – Meio Ambiente, divulgada pela
FIESC em junho do ano passado, mostra que 71,8%
das empresas que requereram licenciamento ambiental
enfrentaram algum problema, dentre os quais se destaca a
demora na análise de processo, com 67,6% das respostas.
“As empresas atendem a requisitos estabelecidos por
diversos órgãos ambientais, nas esferas federal, estadual e
municipal. Muitas vezes essas solicitações se sobrepõem,
gerando enorme burocracia e lentidão nos processos”,
explica José Lourival Magri, presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental. Outros obstáculos citados foram:
atender aos critérios técnicos exigidos (47,3%), custos
para atender às exigências do órgão ambiental (45,9%) e
de preparação de estudos e de projetos (29,7%), além da
dificuldade de identificar especialistas no assunto (20,3%).
O principal instrumento da indústria para melhorar
esses índices está no Pacto Federativo. “Nosso objetivo
é que haja clareza na responsabilidade de cada órgão. A
legislação federal deve ser geral, enquanto que a estadual
estabelece especificações de acordo com a realidade local”,
diz Battistella. Em julho de 2006, a FIESC, em conjunto
com órgãos estaduais, entidades e associações, elaborou
a “Proposta de agenda ambiental para o setor produtivo
do estado de Santa Catarina, com destaque para o
pacto federativo como instrumento do desenvolvimento
sustentável”. Além da revisão da legislação ambiental, o
documento de 13 páginas ressalta a necessidade de proteção
do meio ambiente como garantia do desenvolvimento
nacional e da erradicação da pobreza.
No âmbito institucional, houve propostas para promover a
interação entre atividades dos órgãos ambientais estaduais,

Incorporada à gestão dos negócios, proteção do meio ambiente torna a indústria
catarinense cada vez mais comprometida com o desenvolvimento sustentável

A

D

esde o final dos anos 1980, a legislação ambiental tem
sido motivo de grande mobilização da indústria catarinense.
Na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC), o espaço de discussão e engajamento por marcos
regulatórios mais específicos e claros são o foco de atuação
de três órgãos consultivos: a Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal, a Câmara de Qualidade Ambiental e a
Câmara de Energia. “Esses órgãos permitem discutir e analisar
os problemas enfrentados pela indústria e propor soluções,
como estamos fazendo com o pacto federativo”, afirma
Odelir Battistella, presidente da Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal.

A nova revolução

Zoneamento Econômico-Ecológico deve guiar o processo de
ocupação e exploração dos recursos naturais no estado

reformulação da Polícia Ambiental e delimitação clara da
competência dos Conselhos de Meio Ambiente. No que
tange à legislação, foram citadas medidas como regras
definidas para obtenção de licenças, valorização de leis e
políticas estaduais, parâmetros equânimes para licenciamento
e fiscalização, em consonância com o ordenamento jurídico
e com estudos técnicos sobre os temas. De 2006 até hoje,
alguns resultados já começam a aparecer: a elaboração do
Código Ambiental Estadual de Santa Catarina e o concurso
público promovido pela Fundação do Meio Ambiente –
Fatma, que aumentará o quadro de funcionários do órgão
estadual em 142 vagas. “Para o Pacto Federativo acontecer,
deve haver vontade política no estado e condições do órgão
estadual, com recursos, infra-estrutura e pessoal para atender
a demanda”, analisa Battistella.
Além dessas conquistas, a definição do Zoneamento
Econômico-Ecológico (ZEE), considerando características
sociais, econômicas e ambientais, é outra expectativa mantida
pela indústria catarinense, apoiada por especialistas. “Quanto
mais rapidamente o ZEE for realizado, mais claros serão
os projetos e o desenvolvimento sustentável. Essa falta de
clareza desestimula quem quer investir e, ao mesmo tempo,
atrai oportunistas. São dois lados: entidades responsáveis
desejosas de ajudar na gestão sustentável e empresas nãocomprometidas com a causa” afirma Roberto Cavalcanti,
vice-presidente sênior da Conservation International. Os
estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo já possuem
ZEE, que consiste em um diagnóstico sobre as condições
ambientais e socioeconômicas de cada região, com a
finalidade de organizar o processo de ocupação e exploração
sustentável dos recursos naturais. Em Santa Catarina, o
Zoneamento Econômico-Ecológico pode contribuir de forma
decisiva para a construção de um mapa da sustentabilidade.

preocupação com o meio ambiente por parte
do setor industrial não é algo recente. Pelo contrário,
revela-se como uma postura em crescimento vertiginoso
desde quando despontaram na opinião pública mundial as
primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável
e uma série de eventos buscou medidas efetivas para
alinhar os princípios do Triple Bottom Line, o tripé da
sustentabilidade. Ao crescimento economicamente viável,
ecologicamente correto e socialmente justo, agregou-se
ainda a aceitação cultural, entendimento que pode ser visto
nos inúmeros programas de conscientização e educação
ambiental realizados para funcionários e comunidades do
entorno de muitas indústrias.
Na década de 1980, quando o conceito de sustentabilidade
se disseminou, o Brasil acompanhou a tendência, com a
criação da Política Nacional de Meio Ambiente, de agências
de fiscalização e de programas de controle ambiental. “O
Ibama só foi criado em 1990, mostrando que os Estado
brasileiro estava despreparado, mas começava a enxergar
a importância da questão ambiental. Mais do que isso,
passou a existir uma cobrança da sociedade”, analisa Marco
Antônio Fujihara, um dos autores do livro Caminhos da
Sustentabilidade no Brasil.
Reflexo imediato do interesse brasileiro pela causa foi
a realização no país da Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco
-92. Dados da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) apontam que 85% das empresas do setor
adotaram algum tipo de procedimento voltado ao meio
ambiente no início dos anos 1990 e, ao final, 62% já

haviam implantado projetos de gestão ambiental. Uma
década depois, na Cúpula Mundial do Desenvolvimento
Sustentável, a presença da indústria emergiu de novo: a
CNI, com o apoio e participação das federações estaduais,
elaborou o relatório Indústria Sustentável: Cenários e
Perspectivas, no qual fez recomendações debatidas
amplamente pelo setor, baseadas na Agenda 21.
Estado com economia exportadora, Santa Catarina logo
assimilou a importância de fazer da sustentabilidade uma
estratégia competitiva no mercado exterior. “O viés
exportador da indústria catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem a padrões internacionais de
gestão ambiental para conquistar mercados cada vez mais
exigentes nessa área”, afirma o presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental da FIESC, José Lourival Magri. Na
última Sondagem Especial - Meio Ambiente, divulgada
pela FIESC em 2007, 68,7% das indústrias catarinenses
declararam a intenção de alocar recursos na área –
incremento de 10% em relação ao biênio anterior. Além
disso, 55,1% responderam que a principal razão para adotar
procedimentos gerenciais associados à gestão ambiental era
estar em conformidade com a política social da empresa.
O SENAI/SC ajudou a construir esses números, por meio
do serviço de consultoria ambiental, que atua em três linhas:
conformidade legal, conformidade normativa e ecoeficência.
Além disso, realiza outros serviços como assessoria em
tratamento de águas e efluentes, investigação e remediação
de áreas contaminadas e educação ambiental. As 33
unidades em Santa Catarina trabalham de forma integrada
e em parceria com outras unidades do SENAI Nacional
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Projetos brasileiros de MDL se destacam
no cenário mundial e Santa Catarina figura
entre os estados com maior número de
iniciativas validadas pela ONU

O
Convivência harmoniosa: indústria localizada
em São Francisco do Sul é rodeada por verde
e tem a Baía da Babitonga ao fundo

em projetos que visam a capacitação do corpo técnico
e crescente especialização de suas atividades. A eficiência
dos projetos do SENAI/SC também foi reconhecida em
outros estados, como Maranhão e Tocantins, onde técnicos
catarinenses participaram de processos de consultoria de
gestão e certificação pelas normas ISO.
Dos serviços prestados pelo SENAI, a linha da
Conformidade Normativa, na qual se incluem auditoria
e implantação de sistemas de gestão ambiental, além de
pedidos de certificação ISO 14001, tem o maior número
de solicitações das indústrias catarinenses. “Hoje, a maioria
das empresas está de acordo com a legislação, e nessa área
realizamos ações mais pontuais. Cerca de 80% de nosso
trabalho refere-se a questões de gestão ambiental”, conta
Rodrigo Afonso de Bortoli, facilitador do Núcleo Ambiental
de Blumenau. As primeiras consultorias para processos de
certificação realizadas pelo SENAI tiveram como clientes
duas empresas da área têxtil, mas o primeiro projeto
com equipe exclusiva do SENAI ocorreu depois. “Nosso
primeiro trabalho de certificação, tendo como consultores
apenas profissionais do SENAI, foi feito para o grupo Seara.
No entanto, a indústria têxtil é a responsável pela maior
demanda de nossos serviços”, afirma Bortoli.
O setor têxtil foi um dos primeiros a sentir a mudança
no perfil do consumidor, alterado pelos princípios da
sustentabilidade. Por isso as empresas catarinenses de maior
porte tiveram que se adequar às normas internacionais, como
a ISO 14000 e a ISO 9000, além de conquistar os chamados
selos verdes – certificações que atestam que o produto
não apresenta substâncias tóxicas e foi processado seguindo
padrões internacionais de qualidade. Hoje essas empresas
representam um grupo de indústrias no qual a preservação
ambiental é parte de uma postura proativa em relação ao
meio ambiente, proporcionando inovações constantes.

O viés exportador da indústria
catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem, de
forma pioneira, a padrões
internacionais de gestão
ambiental para conquistar
mercados cada vez mais
exigentes nessa área.
José Lourival Magri
Presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC

Muitos exemplos marcam a história desse grupo no estado.
A Döhler, de Joinville, participou de um projeto de âmbito
mundial, o Ecogoman, através do qual tornou possível
reaproveitar a goma utilizada no trançamento dos fios
de tecido com a ajuda de nanotecnologia. A Karsten, de
Blumenau, foi a primeira a ter estação de tratamento de
efluentes pelo sistema biológico e implantou um processo
inovador para a descoloração biológica dos efluentes. Já a
Malwee,de Jaraguá do Sul, acaba de implantar o Sistema
de Absorção de Fumaça (SIAF), desenvolvido em parceria
com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
que neutraliza em 100% os compostos orgânicos das
emissões das chaminés. Essas e outras inovações revelam
que a indústria catarinense está em busca de soluções que
proporcionem recompensas ambientais e sociais, além de
resultados financeiros.

s empresários catarinenses têm demonstrado
interesse crescente pelo comércio de créditos de
carbono, por meio da aprovação de projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – uma
das formas de compensação de emissões de gases do
efeito estufa (GEE) criados pelo Protocolo de Quioto.
Nos dois últimos anos, a Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC) realizou diversos
eventos sobre o assunto, que contaram com presença
maciça das empresas. “Isso demonstra que as indústrias
catarinenses não apenas querem conhecer o tema, mas
também participar ativamente desse processo”, afirma
José Lourival Magri, presidente da Câmara de Qualidade
Ambiental da FIESC. Em outubro do ano passado, a
FIESC promoveu, em parceria com a Organização de
Comércio Exterior do Japão (Jetro), um seminário sobre
as experiências e tecnologias desenvolvidas naquele país.
Mercado para isso há de sobra. “Hoje há um déficit de
648 milhões de toneladas de créditos de carbono”, afirma
Henrique de Almeida Pereira, sócio-diretor da MundusCarbo,
consultoria especializada em projetos de créditos de carbono.
Pereira reconhece que as exigências para aprovação de
MDL aumentaram e que há entraves por parte do governo,
relutante em divulgar dados de emissão de gases do Sistema
Elétrico Nacional, mas há também um desconhecimento dos
empresários com relação a oportunidades de projetos. “Nas
indústrias alimentícia e de suínos um projeto possível é a
captação de metano na estação de tratamento de efluentes.
No setor de fundições, poderia se empregar tecnologia
para a redução de gases gerados pelas ligas”, explica.
Um instrumento que pode ajudar a diagnosticar
possibilidades de projetos é o inventário de emissões de
gases de efeito estufa. Nesse levantamento são consideradas
não apenas emissões do processo fabril, mas também de
atividades de apoio logístico e operacional, como o que
é lançado na atmosfera pelos carros da empresa e de
fornecedores. “Esse estudo permite que a empresa modifique
algumas práticas no seu dia-a-dia que levem à diminuição
da emissão de gases de efeito estufa como, por exemplo, a
troca de combustíveis fósseis pelo gás natural”, avalia Pereira.
Neste ano deve ter início um projeto-piloto de âmbito
nacional para inserir a indústria catarinense no mercado
global de crédito de carbono.. A iniciativa conta com
portal de consulta na internet para tirar dúvidas,
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levantamento das potencialidades de indústrias instaladas
no estado e capacitação para que as empresas elaborem
os pré-projetos. O Sistema FIESC fará esse trabalho
envolvendo consultores do SENAI e também terá
apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O Brasil é o terceiro país em número de projetos de MDL
desenvolvidos, com 287 registros – 8% do total. Segundo
dados compilados pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (Cqnumc), a maioria
dos projetos é dos setores de energia renovável (49%),
suinocultura (16%) e troca de combustível fóssil (14%).
Nesse cenário, Santa Catarina aparece em quinto lugar
no país em número de projetos (8%), com propostas já
validadas pela ONU, caso da Tractebel Energia, e outras em
processo de validação, como ocorre com a Sadia. A empresa
é a primeiro no mundo a ter projeto na categoria MDL
Programático, criada em 2007, que possibilita o registro
de vários pequenos projetos cuja metodologia é a mesma,
porém podem ser executados em tempo e local distintos.
O Programa Suinocultura Sustentável Sadia (Programa 3S)
prevê a instalação de biodigestores nas propriedades de
suinocultores parceiros – 1,1 mil já possuem –, em regime
de comodato, para geração de biogás. Assim, deixam de
lançar gás metano na atmosfera, 21 vezes mais poluente que
o gás carbônico. Os custos de implantação são cobertos
pelo lucro da venda dos créditos e o restante utilizado
em práticas sustentáveis no negócio do produtor. Ele
ainda utilizar subprodutos como estoque de biofertilizante
para uso agrícola, e biogás como energia elétrica.
No caso da Tractebel, a empresa resolveu investir em uma
unidade de co-geração à base de biomassa, proveniente de
resíduos da indústria madeireira da região de Lages. “É a maior
central de co-geração das Américas a consumir resíduos de
madeira. Com bons resultados financeiros, a negociação dos
créditos de carbono agrega valor adicional, remunerando
o investimento e demonstrando que o MDL realmente
fomenta investimentos em tecnologias limpas”, afirma o
presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni Torres.

Ecossistema e progresso
protegidos
Indústria defende valorização das
especificidades regionais na legislação
para garantir preservação ambiental
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Mercado sustentável

As dificuldades enfrentadas são muitas. Em Santa Catarina,
a Sondagem Especial – Meio Ambiente, divulgada pela
FIESC em junho do ano passado, mostra que 71,8%
das empresas que requereram licenciamento ambiental
enfrentaram algum problema, dentre os quais se destaca a
demora na análise de processo, com 67,6% das respostas.
“As empresas atendem a requisitos estabelecidos por
diversos órgãos ambientais, nas esferas federal, estadual e
municipal. Muitas vezes essas solicitações se sobrepõem,
gerando enorme burocracia e lentidão nos processos”,
explica José Lourival Magri, presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental. Outros obstáculos citados foram:
atender aos critérios técnicos exigidos (47,3%), custos
para atender às exigências do órgão ambiental (45,9%) e
de preparação de estudos e de projetos (29,7%), além da
dificuldade de identificar especialistas no assunto (20,3%).
O principal instrumento da indústria para melhorar
esses índices está no Pacto Federativo. “Nosso objetivo
é que haja clareza na responsabilidade de cada órgão. A
legislação federal deve ser geral, enquanto que a estadual
estabelece especificações de acordo com a realidade local”,
diz Battistella. Em julho de 2006, a FIESC, em conjunto
com órgãos estaduais, entidades e associações, elaborou
a “Proposta de agenda ambiental para o setor produtivo
do estado de Santa Catarina, com destaque para o
pacto federativo como instrumento do desenvolvimento
sustentável”. Além da revisão da legislação ambiental, o
documento de 13 páginas ressalta a necessidade de proteção
do meio ambiente como garantia do desenvolvimento
nacional e da erradicação da pobreza.
No âmbito institucional, houve propostas para promover a
interação entre atividades dos órgãos ambientais estaduais,

Incorporada à gestão dos negócios, proteção do meio ambiente torna a indústria
catarinense cada vez mais comprometida com o desenvolvimento sustentável
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esde o final dos anos 1980, a legislação ambiental tem
sido motivo de grande mobilização da indústria catarinense.
Na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC), o espaço de discussão e engajamento por marcos
regulatórios mais específicos e claros são o foco de atuação
de três órgãos consultivos: a Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal, a Câmara de Qualidade Ambiental e a
Câmara de Energia. “Esses órgãos permitem discutir e analisar
os problemas enfrentados pela indústria e propor soluções,
como estamos fazendo com o pacto federativo”, afirma
Odelir Battistella, presidente da Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal.

A nova revolução

Zoneamento Econômico-Ecológico deve guiar o processo de
ocupação e exploração dos recursos naturais no estado

reformulação da Polícia Ambiental e delimitação clara da
competência dos Conselhos de Meio Ambiente. No que
tange à legislação, foram citadas medidas como regras
definidas para obtenção de licenças, valorização de leis e
políticas estaduais, parâmetros equânimes para licenciamento
e fiscalização, em consonância com o ordenamento jurídico
e com estudos técnicos sobre os temas. De 2006 até hoje,
alguns resultados já começam a aparecer: a elaboração do
Código Ambiental Estadual de Santa Catarina e o concurso
público promovido pela Fundação do Meio Ambiente –
Fatma, que aumentará o quadro de funcionários do órgão
estadual em 142 vagas. “Para o Pacto Federativo acontecer,
deve haver vontade política no estado e condições do órgão
estadual, com recursos, infra-estrutura e pessoal para atender
a demanda”, analisa Battistella.
Além dessas conquistas, a definição do Zoneamento
Econômico-Ecológico (ZEE), considerando características
sociais, econômicas e ambientais, é outra expectativa mantida
pela indústria catarinense, apoiada por especialistas. “Quanto
mais rapidamente o ZEE for realizado, mais claros serão
os projetos e o desenvolvimento sustentável. Essa falta de
clareza desestimula quem quer investir e, ao mesmo tempo,
atrai oportunistas. São dois lados: entidades responsáveis
desejosas de ajudar na gestão sustentável e empresas nãocomprometidas com a causa” afirma Roberto Cavalcanti,
vice-presidente sênior da Conservation International. Os
estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo já possuem
ZEE, que consiste em um diagnóstico sobre as condições
ambientais e socioeconômicas de cada região, com a
finalidade de organizar o processo de ocupação e exploração
sustentável dos recursos naturais. Em Santa Catarina, o
Zoneamento Econômico-Ecológico pode contribuir de forma
decisiva para a construção de um mapa da sustentabilidade.

preocupação com o meio ambiente por parte
do setor industrial não é algo recente. Pelo contrário,
revela-se como uma postura em crescimento vertiginoso
desde quando despontaram na opinião pública mundial as
primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável
e uma série de eventos buscou medidas efetivas para
alinhar os princípios do Triple Bottom Line, o tripé da
sustentabilidade. Ao crescimento economicamente viável,
ecologicamente correto e socialmente justo, agregou-se
ainda a aceitação cultural, entendimento que pode ser visto
nos inúmeros programas de conscientização e educação
ambiental realizados para funcionários e comunidades do
entorno de muitas indústrias.
Na década de 1980, quando o conceito de sustentabilidade
se disseminou, o Brasil acompanhou a tendência, com a
criação da Política Nacional de Meio Ambiente, de agências
de fiscalização e de programas de controle ambiental. “O
Ibama só foi criado em 1990, mostrando que os Estado
brasileiro estava despreparado, mas começava a enxergar
a importância da questão ambiental. Mais do que isso,
passou a existir uma cobrança da sociedade”, analisa Marco
Antônio Fujihara, um dos autores do livro Caminhos da
Sustentabilidade no Brasil.
Reflexo imediato do interesse brasileiro pela causa foi
a realização no país da Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco
-92. Dados da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) apontam que 85% das empresas do setor
adotaram algum tipo de procedimento voltado ao meio
ambiente no início dos anos 1990 e, ao final, 62% já

haviam implantado projetos de gestão ambiental. Uma
década depois, na Cúpula Mundial do Desenvolvimento
Sustentável, a presença da indústria emergiu de novo: a
CNI, com o apoio e participação das federações estaduais,
elaborou o relatório Indústria Sustentável: Cenários e
Perspectivas, no qual fez recomendações debatidas
amplamente pelo setor, baseadas na Agenda 21.
Estado com economia exportadora, Santa Catarina logo
assimilou a importância de fazer da sustentabilidade uma
estratégia competitiva no mercado exterior. “O viés
exportador da indústria catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem a padrões internacionais de
gestão ambiental para conquistar mercados cada vez mais
exigentes nessa área”, afirma o presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental da FIESC, José Lourival Magri. Na
última Sondagem Especial - Meio Ambiente, divulgada
pela FIESC em 2007, 68,7% das indústrias catarinenses
declararam a intenção de alocar recursos na área –
incremento de 10% em relação ao biênio anterior. Além
disso, 55,1% responderam que a principal razão para adotar
procedimentos gerenciais associados à gestão ambiental era
estar em conformidade com a política social da empresa.
O SENAI/SC ajudou a construir esses números, por meio
do serviço de consultoria ambiental, que atua em três linhas:
conformidade legal, conformidade normativa e ecoeficência.
Além disso, realiza outros serviços como assessoria em
tratamento de águas e efluentes, investigação e remediação
de áreas contaminadas e educação ambiental. As 33
unidades em Santa Catarina trabalham de forma integrada
e em parceria com outras unidades do SENAI Nacional
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Projetos brasileiros de MDL se destacam
no cenário mundial e Santa Catarina figura
entre os estados com maior número de
iniciativas validadas pela ONU

O
Convivência harmoniosa: indústria localizada
em São Francisco do Sul é rodeada por verde
e tem a Baía da Babitonga ao fundo

em projetos que visam a capacitação do corpo técnico
e crescente especialização de suas atividades. A eficiência
dos projetos do SENAI/SC também foi reconhecida em
outros estados, como Maranhão e Tocantins, onde técnicos
catarinenses participaram de processos de consultoria de
gestão e certificação pelas normas ISO.
Dos serviços prestados pelo SENAI, a linha da
Conformidade Normativa, na qual se incluem auditoria
e implantação de sistemas de gestão ambiental, além de
pedidos de certificação ISO 14001, tem o maior número
de solicitações das indústrias catarinenses. “Hoje, a maioria
das empresas está de acordo com a legislação, e nessa área
realizamos ações mais pontuais. Cerca de 80% de nosso
trabalho refere-se a questões de gestão ambiental”, conta
Rodrigo Afonso de Bortoli, facilitador do Núcleo Ambiental
de Blumenau. As primeiras consultorias para processos de
certificação realizadas pelo SENAI tiveram como clientes
duas empresas da área têxtil, mas o primeiro projeto
com equipe exclusiva do SENAI ocorreu depois. “Nosso
primeiro trabalho de certificação, tendo como consultores
apenas profissionais do SENAI, foi feito para o grupo Seara.
No entanto, a indústria têxtil é a responsável pela maior
demanda de nossos serviços”, afirma Bortoli.
O setor têxtil foi um dos primeiros a sentir a mudança
no perfil do consumidor, alterado pelos princípios da
sustentabilidade. Por isso as empresas catarinenses de maior
porte tiveram que se adequar às normas internacionais, como
a ISO 14000 e a ISO 9000, além de conquistar os chamados
selos verdes – certificações que atestam que o produto
não apresenta substâncias tóxicas e foi processado seguindo
padrões internacionais de qualidade. Hoje essas empresas
representam um grupo de indústrias no qual a preservação
ambiental é parte de uma postura proativa em relação ao
meio ambiente, proporcionando inovações constantes.

O viés exportador da indústria
catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem, de
forma pioneira, a padrões
internacionais de gestão
ambiental para conquistar
mercados cada vez mais
exigentes nessa área.
José Lourival Magri
Presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC

Muitos exemplos marcam a história desse grupo no estado.
A Döhler, de Joinville, participou de um projeto de âmbito
mundial, o Ecogoman, através do qual tornou possível
reaproveitar a goma utilizada no trançamento dos fios
de tecido com a ajuda de nanotecnologia. A Karsten, de
Blumenau, foi a primeira a ter estação de tratamento de
efluentes pelo sistema biológico e implantou um processo
inovador para a descoloração biológica dos efluentes. Já a
Malwee,de Jaraguá do Sul, acaba de implantar o Sistema
de Absorção de Fumaça (SIAF), desenvolvido em parceria
com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
que neutraliza em 100% os compostos orgânicos das
emissões das chaminés. Essas e outras inovações revelam
que a indústria catarinense está em busca de soluções que
proporcionem recompensas ambientais e sociais, além de
resultados financeiros.

s empresários catarinenses têm demonstrado
interesse crescente pelo comércio de créditos de
carbono, por meio da aprovação de projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – uma
das formas de compensação de emissões de gases do
efeito estufa (GEE) criados pelo Protocolo de Quioto.
Nos dois últimos anos, a Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC) realizou diversos
eventos sobre o assunto, que contaram com presença
maciça das empresas. “Isso demonstra que as indústrias
catarinenses não apenas querem conhecer o tema, mas
também participar ativamente desse processo”, afirma
José Lourival Magri, presidente da Câmara de Qualidade
Ambiental da FIESC. Em outubro do ano passado, a
FIESC promoveu, em parceria com a Organização de
Comércio Exterior do Japão (Jetro), um seminário sobre
as experiências e tecnologias desenvolvidas naquele país.
Mercado para isso há de sobra. “Hoje há um déficit de
648 milhões de toneladas de créditos de carbono”, afirma
Henrique de Almeida Pereira, sócio-diretor da MundusCarbo,
consultoria especializada em projetos de créditos de carbono.
Pereira reconhece que as exigências para aprovação de
MDL aumentaram e que há entraves por parte do governo,
relutante em divulgar dados de emissão de gases do Sistema
Elétrico Nacional, mas há também um desconhecimento dos
empresários com relação a oportunidades de projetos. “Nas
indústrias alimentícia e de suínos um projeto possível é a
captação de metano na estação de tratamento de efluentes.
No setor de fundições, poderia se empregar tecnologia
para a redução de gases gerados pelas ligas”, explica.
Um instrumento que pode ajudar a diagnosticar
possibilidades de projetos é o inventário de emissões de
gases de efeito estufa. Nesse levantamento são consideradas
não apenas emissões do processo fabril, mas também de
atividades de apoio logístico e operacional, como o que
é lançado na atmosfera pelos carros da empresa e de
fornecedores. “Esse estudo permite que a empresa modifique
algumas práticas no seu dia-a-dia que levem à diminuição
da emissão de gases de efeito estufa como, por exemplo, a
troca de combustíveis fósseis pelo gás natural”, avalia Pereira.
Neste ano deve ter início um projeto-piloto de âmbito
nacional para inserir a indústria catarinense no mercado
global de crédito de carbono.. A iniciativa conta com
portal de consulta na internet para tirar dúvidas,
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levantamento das potencialidades de indústrias instaladas
no estado e capacitação para que as empresas elaborem
os pré-projetos. O Sistema FIESC fará esse trabalho
envolvendo consultores do SENAI e também terá
apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O Brasil é o terceiro país em número de projetos de MDL
desenvolvidos, com 287 registros – 8% do total. Segundo
dados compilados pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (Cqnumc), a maioria
dos projetos é dos setores de energia renovável (49%),
suinocultura (16%) e troca de combustível fóssil (14%).
Nesse cenário, Santa Catarina aparece em quinto lugar
no país em número de projetos (8%), com propostas já
validadas pela ONU, caso da Tractebel Energia, e outras em
processo de validação, como ocorre com a Sadia. A empresa
é a primeiro no mundo a ter projeto na categoria MDL
Programático, criada em 2007, que possibilita o registro
de vários pequenos projetos cuja metodologia é a mesma,
porém podem ser executados em tempo e local distintos.
O Programa Suinocultura Sustentável Sadia (Programa 3S)
prevê a instalação de biodigestores nas propriedades de
suinocultores parceiros – 1,1 mil já possuem –, em regime
de comodato, para geração de biogás. Assim, deixam de
lançar gás metano na atmosfera, 21 vezes mais poluente que
o gás carbônico. Os custos de implantação são cobertos
pelo lucro da venda dos créditos e o restante utilizado
em práticas sustentáveis no negócio do produtor. Ele
ainda utilizar subprodutos como estoque de biofertilizante
para uso agrícola, e biogás como energia elétrica.
No caso da Tractebel, a empresa resolveu investir em uma
unidade de co-geração à base de biomassa, proveniente de
resíduos da indústria madeireira da região de Lages. “É a maior
central de co-geração das Américas a consumir resíduos de
madeira. Com bons resultados financeiros, a negociação dos
créditos de carbono agrega valor adicional, remunerando
o investimento e demonstrando que o MDL realmente
fomenta investimentos em tecnologias limpas”, afirma o
presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni Torres.
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Mercado sustentável

As dificuldades enfrentadas são muitas. Em Santa Catarina,
a Sondagem Especial – Meio Ambiente, divulgada pela
FIESC em junho do ano passado, mostra que 71,8%
das empresas que requereram licenciamento ambiental
enfrentaram algum problema, dentre os quais se destaca a
demora na análise de processo, com 67,6% das respostas.
“As empresas atendem a requisitos estabelecidos por
diversos órgãos ambientais, nas esferas federal, estadual e
municipal. Muitas vezes essas solicitações se sobrepõem,
gerando enorme burocracia e lentidão nos processos”,
explica José Lourival Magri, presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental. Outros obstáculos citados foram:
atender aos critérios técnicos exigidos (47,3%), custos
para atender às exigências do órgão ambiental (45,9%) e
de preparação de estudos e de projetos (29,7%), além da
dificuldade de identificar especialistas no assunto (20,3%).
O principal instrumento da indústria para melhorar
esses índices está no Pacto Federativo. “Nosso objetivo
é que haja clareza na responsabilidade de cada órgão. A
legislação federal deve ser geral, enquanto que a estadual
estabelece especificações de acordo com a realidade local”,
diz Battistella. Em julho de 2006, a FIESC, em conjunto
com órgãos estaduais, entidades e associações, elaborou
a “Proposta de agenda ambiental para o setor produtivo
do estado de Santa Catarina, com destaque para o
pacto federativo como instrumento do desenvolvimento
sustentável”. Além da revisão da legislação ambiental, o
documento de 13 páginas ressalta a necessidade de proteção
do meio ambiente como garantia do desenvolvimento
nacional e da erradicação da pobreza.
No âmbito institucional, houve propostas para promover a
interação entre atividades dos órgãos ambientais estaduais,

Incorporada à gestão dos negócios, proteção do meio ambiente torna a indústria
catarinense cada vez mais comprometida com o desenvolvimento sustentável
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esde o final dos anos 1980, a legislação ambiental tem
sido motivo de grande mobilização da indústria catarinense.
Na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC), o espaço de discussão e engajamento por marcos
regulatórios mais específicos e claros são o foco de atuação
de três órgãos consultivos: a Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal, a Câmara de Qualidade Ambiental e a
Câmara de Energia. “Esses órgãos permitem discutir e analisar
os problemas enfrentados pela indústria e propor soluções,
como estamos fazendo com o pacto federativo”, afirma
Odelir Battistella, presidente da Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal.

A nova revolução

Zoneamento Econômico-Ecológico deve guiar o processo de
ocupação e exploração dos recursos naturais no estado

reformulação da Polícia Ambiental e delimitação clara da
competência dos Conselhos de Meio Ambiente. No que
tange à legislação, foram citadas medidas como regras
definidas para obtenção de licenças, valorização de leis e
políticas estaduais, parâmetros equânimes para licenciamento
e fiscalização, em consonância com o ordenamento jurídico
e com estudos técnicos sobre os temas. De 2006 até hoje,
alguns resultados já começam a aparecer: a elaboração do
Código Ambiental Estadual de Santa Catarina e o concurso
público promovido pela Fundação do Meio Ambiente –
Fatma, que aumentará o quadro de funcionários do órgão
estadual em 142 vagas. “Para o Pacto Federativo acontecer,
deve haver vontade política no estado e condições do órgão
estadual, com recursos, infra-estrutura e pessoal para atender
a demanda”, analisa Battistella.
Além dessas conquistas, a definição do Zoneamento
Econômico-Ecológico (ZEE), considerando características
sociais, econômicas e ambientais, é outra expectativa mantida
pela indústria catarinense, apoiada por especialistas. “Quanto
mais rapidamente o ZEE for realizado, mais claros serão
os projetos e o desenvolvimento sustentável. Essa falta de
clareza desestimula quem quer investir e, ao mesmo tempo,
atrai oportunistas. São dois lados: entidades responsáveis
desejosas de ajudar na gestão sustentável e empresas nãocomprometidas com a causa” afirma Roberto Cavalcanti,
vice-presidente sênior da Conservation International. Os
estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo já possuem
ZEE, que consiste em um diagnóstico sobre as condições
ambientais e socioeconômicas de cada região, com a
finalidade de organizar o processo de ocupação e exploração
sustentável dos recursos naturais. Em Santa Catarina, o
Zoneamento Econômico-Ecológico pode contribuir de forma
decisiva para a construção de um mapa da sustentabilidade.

preocupação com o meio ambiente por parte
do setor industrial não é algo recente. Pelo contrário,
revela-se como uma postura em crescimento vertiginoso
desde quando despontaram na opinião pública mundial as
primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável
e uma série de eventos buscou medidas efetivas para
alinhar os princípios do Triple Bottom Line, o tripé da
sustentabilidade. Ao crescimento economicamente viável,
ecologicamente correto e socialmente justo, agregou-se
ainda a aceitação cultural, entendimento que pode ser visto
nos inúmeros programas de conscientização e educação
ambiental realizados para funcionários e comunidades do
entorno de muitas indústrias.
Na década de 1980, quando o conceito de sustentabilidade
se disseminou, o Brasil acompanhou a tendência, com a
criação da Política Nacional de Meio Ambiente, de agências
de fiscalização e de programas de controle ambiental. “O
Ibama só foi criado em 1990, mostrando que os Estado
brasileiro estava despreparado, mas começava a enxergar
a importância da questão ambiental. Mais do que isso,
passou a existir uma cobrança da sociedade”, analisa Marco
Antônio Fujihara, um dos autores do livro Caminhos da
Sustentabilidade no Brasil.
Reflexo imediato do interesse brasileiro pela causa foi
a realização no país da Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco
-92. Dados da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) apontam que 85% das empresas do setor
adotaram algum tipo de procedimento voltado ao meio
ambiente no início dos anos 1990 e, ao final, 62% já

haviam implantado projetos de gestão ambiental. Uma
década depois, na Cúpula Mundial do Desenvolvimento
Sustentável, a presença da indústria emergiu de novo: a
CNI, com o apoio e participação das federações estaduais,
elaborou o relatório Indústria Sustentável: Cenários e
Perspectivas, no qual fez recomendações debatidas
amplamente pelo setor, baseadas na Agenda 21.
Estado com economia exportadora, Santa Catarina logo
assimilou a importância de fazer da sustentabilidade uma
estratégia competitiva no mercado exterior. “O viés
exportador da indústria catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem a padrões internacionais de
gestão ambiental para conquistar mercados cada vez mais
exigentes nessa área”, afirma o presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental da FIESC, José Lourival Magri. Na
última Sondagem Especial - Meio Ambiente, divulgada
pela FIESC em 2007, 68,7% das indústrias catarinenses
declararam a intenção de alocar recursos na área –
incremento de 10% em relação ao biênio anterior. Além
disso, 55,1% responderam que a principal razão para adotar
procedimentos gerenciais associados à gestão ambiental era
estar em conformidade com a política social da empresa.
O SENAI/SC ajudou a construir esses números, por meio
do serviço de consultoria ambiental, que atua em três linhas:
conformidade legal, conformidade normativa e ecoeficência.
Além disso, realiza outros serviços como assessoria em
tratamento de águas e efluentes, investigação e remediação
de áreas contaminadas e educação ambiental. As 33
unidades em Santa Catarina trabalham de forma integrada
e em parceria com outras unidades do SENAI Nacional
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ara chegar ao produto final, normalmente a atividade
fabril gera uma série de resíduos sólidos – materiais,
substâncias ou objetos descartados ao fim da produção. O
manejo correto e a destinação adequada desse material são
preocupações de longa data por parte da indústria, também
empenhada na racionalização dos recursos. Conforme dados
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 62% das
empresas que implantaram projetos de gestão ambiental
no fim da década de 90 focaram suas ações na redução de
perdas e refugos de materiais e produtos acabados.

Com base nesses índices e primando pelo desenvolvimento
sustentável, a indústria, que responde por 20% do consumo
de água em âmbito mundial, tem ido além do que a
legislação exige. Se no início dos anos 90 os programas de
tratamento de efluentes predominavam, hoje o que se vê é
o uso consciente crescer de forma exponencial dentro das
empresas. “A indústria catarinense está focada na redução
de passivos e na minimização dos impactos ambientais
causados pela atividade industrial”, afirma José Lourival Magri,
presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC.

Indústria cerâmica de Santa Catarina vem obtendo
resultados positivos com o reaproveitamento de resíduos

Além da bolsa, o Sistema FIESC oferece às indústrias
consultoria na área de Produção Mais Limpa.
Esse serviço, realizado pelo SENAI/SC, tem como
objetivo aumentar a eficiência no uso de matériasprimas, minimizando a geração de resíduos.

Em Santa Catarina, algumas dessas diretrizes concretizaramse por iniciativa do próprio setor. O incentivo à adoção de
acordos voluntários como instrumento de gerenciamento
de resíduos, indicado pelas indústrias, é em parte realizado
através da Bolsa de Resíduos (BRFIESC), criada pela federação
em 2004. “Há alguns anos a FIESC verificou uma demanda
crescente por uma ferramenta que facilitasse a divulgação e
a comercialização dos resíduos, que hoje em dia podem se
tornar uma matéria-prima importante para outros e até se
transformar em negócio lucrativo”, afirma Henry Quaresma,
diretor de relações industriais da federação.

Práticas e tecnologias de prevenção de geração de resíduos,
bem como reúso e reciclagem, são outras iniciativas
que garantem ao estado destaque no tratamento dos
resíduos sólidos, sobretudo no setor cerâmico. “Como a
cerâmica é composta por vários minerais e substâncias,
há uma facilidade em absorver materiais e reaproveitar
os resíduos na produção”, explica o consultor ambiental
Emílio Gazaniga Neto. A Eliane, de Criciúma, reaproveita
mais de 60% dos resíduos do processo de produção e,
em 12 anos de coleta seletiva do lixo, reciclou 3,8 milhões
de toneladas de papel e 2 milhões de toneladas de
metal. Materiais não-recicláveis, como quebras, restos de
argilas e lodos das estações de tratamento de efluentes,
são misturados, formando uma nova matéria-prima.

Com 567 empresas cadastradas, de 20 estados brasileiros,
a bolsa funciona como um espaço de compra e venda
de resíduos via internet. O cadastramento pode ser feito
sem custos pelo site www.brfiesc.com.br e, depois de
aprovado pelo grupo gestor da BRFIESC, a empresa pode
cadastrar quantos tipos de resíduos quiser negociar. “Os
vendedores conseguem uma remuneração por resíduos
que provavelmente seriam descartados. A BRFIESC é uma
alternativa para a destinação desse material, que muitas
vezes pode gerar passivos ambientais”, ressalta Quaresma.
A mesma empresa pode negociar compra e venda na bolsa,
com 200 mil toneladas de resíduos anunciadas por mês.

Já na Novagres os rejeitos de esmaltes passaram a ser
aproveitados para a fabricação da cera protetiva, com
redução de custos em 46%. Em outra empresa do grupo, a
Ceusa, foi feita a troca dos abrasivos das máquinas polidoras
- no lugar do diamante magnesiano, abrasivos de diamante
metálico e resina diamantada. Com a adoção da medida, o
número de trocas dos conjuntos de abrasivos foi reduzido
em 95% e o lodo gerado, em 98% – de 20 toneladas para
410 quilos ao mês. Segundo Gazaniga Neto, reciclar e
reutilizar são atitudes proativas das empresas, que poderiam
optar por simplesmente enviar resíduos para aterros
seguramente controlados.

A indústria têxtil teve grande destaque na implementação
das estações de tratamento de efluentes, mas também
enfrentou dificuldades inerentes ao setor. “Eles tiveram
que buscar processos adicionais para a descoloração
dos efluentes”, afirma o consultor ambiental Emílio
Gazaniga Neto. Ele ressalta que a maioria das empresas
realiza tratamento de efluentes de maneira adequada,
mas a forma como isso é feito é bastante variável.
Foto: Divulgação/Hering

Atualmente, a gestão de resíduos ganha novo enfoque:
está sendo discutida no Congresso a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), que preconiza a distribuição de
responsabilidade entre cidadãos, indústria e poder público.
Entre as propostas estão o aumento de incentivos fiscais e
tributários para reciclagem e a exigência de que municípios
elaborem planos de gestão integrada. A resposta das
indústrias brasileiras veio rápido, com a realização da 1ª
Conferência da Indústria para o Meio Ambiente (Cibma),
em 2007, na qual foram elaboradas propostas a serem
contempladas no marco legal.

uando se trata de recursos hídricos no Brasil, tem-se um
cenário dicotômico. De um lado, uma legislação recente, o
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecido
na Lei das Águas de 1997, incorporando fundamentos da
Agenda 21 e das Metas de Desenvolvimento do Milênio. De
outro, um país com 12% de toda a água doce de superfície
do mundo, com apenas 10% do esgoto doméstico tratado e
taxas de desperdício nos sistemas públicos de distribuição de
água calculadas em mais de 40%.

geração de energia se configura como o tema de
maior relevância na agenda ambiental e desenvolvimento
sustentável na atualidade. Depois de o Brasil enfrentar
o apagão energético em 2001, a indústria lida com
a difícil tarefa de conciliar crescimento econômico e
preservação do meio ambiente, acompanhando o ritmo
necessário ao mundo dos negócios. Dados consolidados
do Ministério de Minas e Energia (MME), de 2006, revelam
um descompasso: enquanto a demanda de energia atingiu
no ano 226,1milhões de TEP (Toneladas Equivalentes de
Petróleo), assinalando crescimento de 3,4% em relação ao
ano anterior, o Produto Interno Bruto cresceu 3,7% no
mesmo período.

“Depende de cada setor. Pode haver tratamento misto,
com fases anaeróbias e aeróbias, por exemplo”.
Na Hering, uma das primeiras têxteis a construir uma
estação de tratamento de efluentes, acaba de ser implantado
o sistema de reúso da água na maior unidade produtiva.
Durante o projeto foi feito um diagnóstico das condições
de uso da água, como pontos de consumo e a quantidade
necessária em cada um deles. O resultado imediato foi a
redução de 5% no consumo da planta. Com a possibilidade
de reutilização em processos cujo padrão de qualidade da
água não seja tão elevado, a expectativa da empresa é que a
taxa de reúso chegue a 25%.
Programas como esse adquirem maior relevância quando
confrontados com a perspectiva de cobrança pelo
uso da água, uma das propostas da indústria no Plano
Nacional de Recursos Hídricos. Adotada com o objetivo
de combater o desperdício e a poluição da água, hoje a
cobrança ocorre apenas em duas bacias, localizadas na
região Sudeste. No entanto, a gestão do que foi arrecadado
já aparece como proposta da indústria em documento
elaborado por ocasião da 1ª Conferência da Indústria
Brasileira para o Meio Ambiente (Cibma). Ela deve ser feita
pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Singreh), com poder de criação de agências que
permitam administrar os recursos financeiros de maneira
compartilhada com o setor público, aplicando-os em
benefício da própria bacia em que foram gerados. Outra
sugestão é a aplicação da cobrança de forma gradual,
tendo em consideração as especificidades regionais.
Também exemplo de preocupação com os recursos hídricos,
a Perdigão trata efluentes em todas as suas unidades e
reutiliza a água em alguns processos como lavagem de
caminhões e gaiolas, além da irrigação e limpeza de pátios.
Com isso, cerca de 30% do volume de água consumida pelas
fábricas da companhia é reutilizado. O compromisso com
a preservação da água é também exigido dos produtores
de suínos, com que mantém parceria. Em 2007, 84% dos
produtores integrados da Perdigão já possuíam licença
ambiental fornecida pela Fatma, após um trabalho conjunto
entre o órgão e a empresa, que visitou as propriedades para
efetuar correções e diminuir a poluição das águas por dejetos.
Estação de Tratamento de Efluentes da Hering, que agora
investe em sistemas de reúso de água

Frente a esse quadro, a indústria tem optado por investir
em projetos de geração de energias alternativas e matrizes
energéticas limpas. “O Brasil apresenta algumas vantagens
comparativas na agenda da sustentabilidade, em função
de suas características naturais e de sua matriz energética,
pouco intensiva em carbono”, afirma a diretora executiva
da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
(FBDS), Clarissa Lins. Segundo dados do MME, a energia
hidráulica é responsável por 84,7% do abastecimento de
energia elétrica, ao mesmo tempo em que 45,1% da oferta
energética brasileira provém de recursos renováveis, em
que também se inclui a biomassa.
Com o projeto de uma usina de co-geração de energia
à base de biomassa, localizada em Vargem Bonita, a Irani
Foto: Divulgação/Irani
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Celulose alcançou índices impressionantes: 100% de
energia limpa e 81% de consumo próprio. A empresa
deixou de comprar 7,5 megawatts de concessionárias
e desativou sete caldeiras, reduzindo o consumo de
700 toneladas/mês de óleo combustível. “Esse projeto
trouxe autonomia e reafirmou o compromisso da Irani
com o meio ambiente”, destaca o diretor econômicofinanceiro da empresa, Odivan Cargnin. A Cooperativa
Central Oeste Catarinense, a Aurora, substituiu 70 mil
quilos de GLP utilizados na chamuscagem de suínos pelo
biogás, com a instalação de biodigestores nas granjas de
suínos. Em 2007, teve início a construção de uma central
geradora de energia elétrica (CGH), com capacidade
prevista de um megawatt.
Gerar energia própria não é a única solução ao alcance das
indústrias. “Enquanto a realidade do país nos leva a discutir
novas fontes de energia, acredito que se deva aproveitar
melhor o que temos disponível”, diz Luís Henrique Cândido
da Silva, consultor de empresas do SENAI/SC. Desde
fevereiro, a entidade realiza consultorias em eficiência
energética. “O desperdício de energia
não é algo visível, então muitos
empresários se espantaram com o
cálculo que foi apresentado a eles”,
afirma Silva. O trabalho da consultoria
tem demonstrado que medidas simples
– como a colocação de materiais
isolantes especiais em algumas
partes das máquinas, para diminuir as
perdas de calor – contribuem para
que a oferta de energia acompanhe
o crescimento econômico sem
prejudicar o meio ambiente.

Usina de co-geração da Irani Celulose:
100% de energia limpa

Foto: Divulgação/Battistela

Um bem raro
Foto: Divulgação/FIESC//Tempo Editorial

Produção mais limpa

lém de atender à legislação vigente em processos
de licenciamento, autorizações, fiscalizações, normatizações e
vistorias, o setor industrial também promove a preservação
do meio ambiente por meio da manutenção de áreas de
preservação permanente (APPs), de reflorestamento e, mais
recentemente, com a criação de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs). Até o ano passado, havia em
Santa Catarina 35 RPPNs já oficializadas, além de outras nãoreconhecidas. Entre 2003 e 2007, a parceria entre poder
público e setor privado praticamente dobrou o número
de áreas de conservação estaduais: quatro parques foram
criados como forma de compensação ambiental.
A lei federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), foi a responsável
pelo aumento tão expressivo, embora já houvesse iniciativas
por parte de empresários. “Nossa preocupação vem
desde a década de 60, quando iniciamos o reflorestamento.
Em 80, criamos a área de preservação e, em 2000,
foram apenas medidas burocráticas para reconhecê-la
como RPPN”, recorda Odelir Battistela, presidente do
Conselho da Battistella Holding e presidente da Câmara de
Desenvolvimento da Indústria Florestal. Com 1.100 hectares
e 14 cachoeiras, a reserva está inserida num dos últimos
remanescentes da floresta tropical atlântica do estado,
ecossistema com menos de 8,8% de sua área original.
Depois de 2000, a compensação ambiental tornou-se
obrigatória para empreendimentos causadores de impacto.
A lei federal estabelece que o mínimo a ser aplicado na
unidade de conservação deve ser 0,5% dos custos totais
previstos para a implantação do empreendimento, percentual
que pode variar de acordo com a avaliação do órgão
licenciador. Em Santa Catarina, as diretrizes são dadas pela
portaria 078/04 da Fatma. “É imprescindível termos leis
que dêem conta das características econômicas, sociais e
naturais do estado. Nossa maior luta na Câmara é pelo Pacto
Federativo, para que se tenha desenvolvimento sustentável
considerando nossas peculiaridades”, analisa Battistella.
A ArcelorMittal Vega possui duas áreas de compensação
ambiental, tendo ação destacada na preservação ambiental
no estado. Para compensar a área de terraplenagem,
a empresa criou uma RPPN com área de 760 mil
metros quadrados, na qual já foram catalogadas 122
espécies de animais, sendo 85 de aves, e 122 espécies
diferentes da flora. Entre as árvores preservadas,

Cachoeira em RPPN mantida pela Battistela: criação de
áreas de preservação é uma das formas de compensação

podem ser encontrados exemplares de olandi e
canela-preta, espécie considerada em extinção.
A outra área é fruto de compensação do valor de R$ 4,2
milhões, que deu origem ao Parque Estadual de Acaraí, com
área de 6.667 hectares. Administrado pela Fatma, o parque
localiza-se na planície litorânea da Ilha de São Francisco
do Sul e também inclui o arquipélago Tamboretes. Assim,
colabora para preservação de remanescente contínuo de
ecossistemas costeiros no estado, de vegetação de restinga
e de mata atlântica, além de garantir habitat de reprodução
e alimentação de espécies aquáticas.
Enquanto a RPPN é um mecanismo preventivo de
compensação ambiental, outra modalidade é a recuperação
de áreas degradadas, que visa reparar casos em que
houve dano causado ao meio ambiente, em atendimento
aos princípios de restauração, recuperação e reparação
ambiental, previstos no artigo 225 da Constituição Federal.
O SENAI/SC possui consultoria nessa área, embora ainda
não tenha demanda. “Temos profissionais capacitados e os
equipamentos necessários, mas ainda não realizamos esse
trabalho aqui no estado”, conta Rodrigo Afonso de Bortoli,
facilitador do Núcleo Ambiental de Blumenau. Uma prova
de que a indústria catarinense age de forma preventiva e
engajada, rumo ao desenvolvimento sustentável.

Energia para crescer

Preservação garantida

Reduzir a quantidade de resíduos gerados
nas fábricas significa preservar o meio
ambiente e otimizar recursos

Responsável por 20% do consumo mundial
de água, indústria se empenha para usar os
recursos hídricos de forma racional

Novos modelos de geração energética
avançam na indústria catarinense e
contribuem para amenizar o descompasso
entre oferta e demanda das empresas

Empresas se responsabilizam pela
proteção do patrimônio natural de
Santa Catarina, minimizando impactos e
compensando danos ao meio ambiente

A

A

Q

ara chegar ao produto final, normalmente a atividade
fabril gera uma série de resíduos sólidos – materiais,
substâncias ou objetos descartados ao fim da produção. O
manejo correto e a destinação adequada desse material são
preocupações de longa data por parte da indústria, também
empenhada na racionalização dos recursos. Conforme dados
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 62% das
empresas que implantaram projetos de gestão ambiental
no fim da década de 90 focaram suas ações na redução de
perdas e refugos de materiais e produtos acabados.

Com base nesses índices e primando pelo desenvolvimento
sustentável, a indústria, que responde por 20% do consumo
de água em âmbito mundial, tem ido além do que a
legislação exige. Se no início dos anos 90 os programas de
tratamento de efluentes predominavam, hoje o que se vê é
o uso consciente crescer de forma exponencial dentro das
empresas. “A indústria catarinense está focada na redução
de passivos e na minimização dos impactos ambientais
causados pela atividade industrial”, afirma José Lourival Magri,
presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC.

Indústria cerâmica de Santa Catarina vem obtendo
resultados positivos com o reaproveitamento de resíduos

Além da bolsa, o Sistema FIESC oferece às indústrias
consultoria na área de Produção Mais Limpa.
Esse serviço, realizado pelo SENAI/SC, tem como
objetivo aumentar a eficiência no uso de matériasprimas, minimizando a geração de resíduos.

Em Santa Catarina, algumas dessas diretrizes concretizaramse por iniciativa do próprio setor. O incentivo à adoção de
acordos voluntários como instrumento de gerenciamento
de resíduos, indicado pelas indústrias, é em parte realizado
através da Bolsa de Resíduos (BRFIESC), criada pela federação
em 2004. “Há alguns anos a FIESC verificou uma demanda
crescente por uma ferramenta que facilitasse a divulgação e
a comercialização dos resíduos, que hoje em dia podem se
tornar uma matéria-prima importante para outros e até se
transformar em negócio lucrativo”, afirma Henry Quaresma,
diretor de relações industriais da federação.

Práticas e tecnologias de prevenção de geração de resíduos,
bem como reúso e reciclagem, são outras iniciativas
que garantem ao estado destaque no tratamento dos
resíduos sólidos, sobretudo no setor cerâmico. “Como a
cerâmica é composta por vários minerais e substâncias,
há uma facilidade em absorver materiais e reaproveitar
os resíduos na produção”, explica o consultor ambiental
Emílio Gazaniga Neto. A Eliane, de Criciúma, reaproveita
mais de 60% dos resíduos do processo de produção e,
em 12 anos de coleta seletiva do lixo, reciclou 3,8 milhões
de toneladas de papel e 2 milhões de toneladas de
metal. Materiais não-recicláveis, como quebras, restos de
argilas e lodos das estações de tratamento de efluentes,
são misturados, formando uma nova matéria-prima.

Com 567 empresas cadastradas, de 20 estados brasileiros,
a bolsa funciona como um espaço de compra e venda
de resíduos via internet. O cadastramento pode ser feito
sem custos pelo site www.brfiesc.com.br e, depois de
aprovado pelo grupo gestor da BRFIESC, a empresa pode
cadastrar quantos tipos de resíduos quiser negociar. “Os
vendedores conseguem uma remuneração por resíduos
que provavelmente seriam descartados. A BRFIESC é uma
alternativa para a destinação desse material, que muitas
vezes pode gerar passivos ambientais”, ressalta Quaresma.
A mesma empresa pode negociar compra e venda na bolsa,
com 200 mil toneladas de resíduos anunciadas por mês.

Já na Novagres os rejeitos de esmaltes passaram a ser
aproveitados para a fabricação da cera protetiva, com
redução de custos em 46%. Em outra empresa do grupo, a
Ceusa, foi feita a troca dos abrasivos das máquinas polidoras
- no lugar do diamante magnesiano, abrasivos de diamante
metálico e resina diamantada. Com a adoção da medida, o
número de trocas dos conjuntos de abrasivos foi reduzido
em 95% e o lodo gerado, em 98% – de 20 toneladas para
410 quilos ao mês. Segundo Gazaniga Neto, reciclar e
reutilizar são atitudes proativas das empresas, que poderiam
optar por simplesmente enviar resíduos para aterros
seguramente controlados.

A indústria têxtil teve grande destaque na implementação
das estações de tratamento de efluentes, mas também
enfrentou dificuldades inerentes ao setor. “Eles tiveram
que buscar processos adicionais para a descoloração
dos efluentes”, afirma o consultor ambiental Emílio
Gazaniga Neto. Ele ressalta que a maioria das empresas
realiza tratamento de efluentes de maneira adequada,
mas a forma como isso é feito é bastante variável.
Foto: Divulgação/Hering

Atualmente, a gestão de resíduos ganha novo enfoque:
está sendo discutida no Congresso a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), que preconiza a distribuição de
responsabilidade entre cidadãos, indústria e poder público.
Entre as propostas estão o aumento de incentivos fiscais e
tributários para reciclagem e a exigência de que municípios
elaborem planos de gestão integrada. A resposta das
indústrias brasileiras veio rápido, com a realização da 1ª
Conferência da Indústria para o Meio Ambiente (Cibma),
em 2007, na qual foram elaboradas propostas a serem
contempladas no marco legal.

uando se trata de recursos hídricos no Brasil, tem-se um
cenário dicotômico. De um lado, uma legislação recente, o
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecido
na Lei das Águas de 1997, incorporando fundamentos da
Agenda 21 e das Metas de Desenvolvimento do Milênio. De
outro, um país com 12% de toda a água doce de superfície
do mundo, com apenas 10% do esgoto doméstico tratado e
taxas de desperdício nos sistemas públicos de distribuição de
água calculadas em mais de 40%.

geração de energia se configura como o tema de
maior relevância na agenda ambiental e desenvolvimento
sustentável na atualidade. Depois de o Brasil enfrentar
o apagão energético em 2001, a indústria lida com
a difícil tarefa de conciliar crescimento econômico e
preservação do meio ambiente, acompanhando o ritmo
necessário ao mundo dos negócios. Dados consolidados
do Ministério de Minas e Energia (MME), de 2006, revelam
um descompasso: enquanto a demanda de energia atingiu
no ano 226,1milhões de TEP (Toneladas Equivalentes de
Petróleo), assinalando crescimento de 3,4% em relação ao
ano anterior, o Produto Interno Bruto cresceu 3,7% no
mesmo período.

“Depende de cada setor. Pode haver tratamento misto,
com fases anaeróbias e aeróbias, por exemplo”.
Na Hering, uma das primeiras têxteis a construir uma
estação de tratamento de efluentes, acaba de ser implantado
o sistema de reúso da água na maior unidade produtiva.
Durante o projeto foi feito um diagnóstico das condições
de uso da água, como pontos de consumo e a quantidade
necessária em cada um deles. O resultado imediato foi a
redução de 5% no consumo da planta. Com a possibilidade
de reutilização em processos cujo padrão de qualidade da
água não seja tão elevado, a expectativa da empresa é que a
taxa de reúso chegue a 25%.
Programas como esse adquirem maior relevância quando
confrontados com a perspectiva de cobrança pelo
uso da água, uma das propostas da indústria no Plano
Nacional de Recursos Hídricos. Adotada com o objetivo
de combater o desperdício e a poluição da água, hoje a
cobrança ocorre apenas em duas bacias, localizadas na
região Sudeste. No entanto, a gestão do que foi arrecadado
já aparece como proposta da indústria em documento
elaborado por ocasião da 1ª Conferência da Indústria
Brasileira para o Meio Ambiente (Cibma). Ela deve ser feita
pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Singreh), com poder de criação de agências que
permitam administrar os recursos financeiros de maneira
compartilhada com o setor público, aplicando-os em
benefício da própria bacia em que foram gerados. Outra
sugestão é a aplicação da cobrança de forma gradual,
tendo em consideração as especificidades regionais.
Também exemplo de preocupação com os recursos hídricos,
a Perdigão trata efluentes em todas as suas unidades e
reutiliza a água em alguns processos como lavagem de
caminhões e gaiolas, além da irrigação e limpeza de pátios.
Com isso, cerca de 30% do volume de água consumida pelas
fábricas da companhia é reutilizado. O compromisso com
a preservação da água é também exigido dos produtores
de suínos, com que mantém parceria. Em 2007, 84% dos
produtores integrados da Perdigão já possuíam licença
ambiental fornecida pela Fatma, após um trabalho conjunto
entre o órgão e a empresa, que visitou as propriedades para
efetuar correções e diminuir a poluição das águas por dejetos.
Estação de Tratamento de Efluentes da Hering, que agora
investe em sistemas de reúso de água

Frente a esse quadro, a indústria tem optado por investir
em projetos de geração de energias alternativas e matrizes
energéticas limpas. “O Brasil apresenta algumas vantagens
comparativas na agenda da sustentabilidade, em função
de suas características naturais e de sua matriz energética,
pouco intensiva em carbono”, afirma a diretora executiva
da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
(FBDS), Clarissa Lins. Segundo dados do MME, a energia
hidráulica é responsável por 84,7% do abastecimento de
energia elétrica, ao mesmo tempo em que 45,1% da oferta
energética brasileira provém de recursos renováveis, em
que também se inclui a biomassa.
Com o projeto de uma usina de co-geração de energia
à base de biomassa, localizada em Vargem Bonita, a Irani
Foto: Divulgação/Irani
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Celulose alcançou índices impressionantes: 100% de
energia limpa e 81% de consumo próprio. A empresa
deixou de comprar 7,5 megawatts de concessionárias
e desativou sete caldeiras, reduzindo o consumo de
700 toneladas/mês de óleo combustível. “Esse projeto
trouxe autonomia e reafirmou o compromisso da Irani
com o meio ambiente”, destaca o diretor econômicofinanceiro da empresa, Odivan Cargnin. A Cooperativa
Central Oeste Catarinense, a Aurora, substituiu 70 mil
quilos de GLP utilizados na chamuscagem de suínos pelo
biogás, com a instalação de biodigestores nas granjas de
suínos. Em 2007, teve início a construção de uma central
geradora de energia elétrica (CGH), com capacidade
prevista de um megawatt.
Gerar energia própria não é a única solução ao alcance das
indústrias. “Enquanto a realidade do país nos leva a discutir
novas fontes de energia, acredito que se deva aproveitar
melhor o que temos disponível”, diz Luís Henrique Cândido
da Silva, consultor de empresas do SENAI/SC. Desde
fevereiro, a entidade realiza consultorias em eficiência
energética. “O desperdício de energia
não é algo visível, então muitos
empresários se espantaram com o
cálculo que foi apresentado a eles”,
afirma Silva. O trabalho da consultoria
tem demonstrado que medidas simples
– como a colocação de materiais
isolantes especiais em algumas
partes das máquinas, para diminuir as
perdas de calor – contribuem para
que a oferta de energia acompanhe
o crescimento econômico sem
prejudicar o meio ambiente.

Usina de co-geração da Irani Celulose:
100% de energia limpa

Foto: Divulgação/Battistela

Um bem raro
Foto: Divulgação/FIESC//Tempo Editorial

Produção mais limpa

lém de atender à legislação vigente em processos
de licenciamento, autorizações, fiscalizações, normatizações e
vistorias, o setor industrial também promove a preservação
do meio ambiente por meio da manutenção de áreas de
preservação permanente (APPs), de reflorestamento e, mais
recentemente, com a criação de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs). Até o ano passado, havia em
Santa Catarina 35 RPPNs já oficializadas, além de outras nãoreconhecidas. Entre 2003 e 2007, a parceria entre poder
público e setor privado praticamente dobrou o número
de áreas de conservação estaduais: quatro parques foram
criados como forma de compensação ambiental.
A lei federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), foi a responsável
pelo aumento tão expressivo, embora já houvesse iniciativas
por parte de empresários. “Nossa preocupação vem
desde a década de 60, quando iniciamos o reflorestamento.
Em 80, criamos a área de preservação e, em 2000,
foram apenas medidas burocráticas para reconhecê-la
como RPPN”, recorda Odelir Battistela, presidente do
Conselho da Battistella Holding e presidente da Câmara de
Desenvolvimento da Indústria Florestal. Com 1.100 hectares
e 14 cachoeiras, a reserva está inserida num dos últimos
remanescentes da floresta tropical atlântica do estado,
ecossistema com menos de 8,8% de sua área original.
Depois de 2000, a compensação ambiental tornou-se
obrigatória para empreendimentos causadores de impacto.
A lei federal estabelece que o mínimo a ser aplicado na
unidade de conservação deve ser 0,5% dos custos totais
previstos para a implantação do empreendimento, percentual
que pode variar de acordo com a avaliação do órgão
licenciador. Em Santa Catarina, as diretrizes são dadas pela
portaria 078/04 da Fatma. “É imprescindível termos leis
que dêem conta das características econômicas, sociais e
naturais do estado. Nossa maior luta na Câmara é pelo Pacto
Federativo, para que se tenha desenvolvimento sustentável
considerando nossas peculiaridades”, analisa Battistella.
A ArcelorMittal Vega possui duas áreas de compensação
ambiental, tendo ação destacada na preservação ambiental
no estado. Para compensar a área de terraplenagem,
a empresa criou uma RPPN com área de 760 mil
metros quadrados, na qual já foram catalogadas 122
espécies de animais, sendo 85 de aves, e 122 espécies
diferentes da flora. Entre as árvores preservadas,

Cachoeira em RPPN mantida pela Battistela: criação de
áreas de preservação é uma das formas de compensação

podem ser encontrados exemplares de olandi e
canela-preta, espécie considerada em extinção.
A outra área é fruto de compensação do valor de R$ 4,2
milhões, que deu origem ao Parque Estadual de Acaraí, com
área de 6.667 hectares. Administrado pela Fatma, o parque
localiza-se na planície litorânea da Ilha de São Francisco
do Sul e também inclui o arquipélago Tamboretes. Assim,
colabora para preservação de remanescente contínuo de
ecossistemas costeiros no estado, de vegetação de restinga
e de mata atlântica, além de garantir habitat de reprodução
e alimentação de espécies aquáticas.
Enquanto a RPPN é um mecanismo preventivo de
compensação ambiental, outra modalidade é a recuperação
de áreas degradadas, que visa reparar casos em que
houve dano causado ao meio ambiente, em atendimento
aos princípios de restauração, recuperação e reparação
ambiental, previstos no artigo 225 da Constituição Federal.
O SENAI/SC possui consultoria nessa área, embora ainda
não tenha demanda. “Temos profissionais capacitados e os
equipamentos necessários, mas ainda não realizamos esse
trabalho aqui no estado”, conta Rodrigo Afonso de Bortoli,
facilitador do Núcleo Ambiental de Blumenau. Uma prova
de que a indústria catarinense age de forma preventiva e
engajada, rumo ao desenvolvimento sustentável.

Energia para crescer

Preservação garantida

Reduzir a quantidade de resíduos gerados
nas fábricas significa preservar o meio
ambiente e otimizar recursos

Responsável por 20% do consumo mundial
de água, indústria se empenha para usar os
recursos hídricos de forma racional

Novos modelos de geração energética
avançam na indústria catarinense e
contribuem para amenizar o descompasso
entre oferta e demanda das empresas

Empresas se responsabilizam pela
proteção do patrimônio natural de
Santa Catarina, minimizando impactos e
compensando danos ao meio ambiente
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ara chegar ao produto final, normalmente a atividade
fabril gera uma série de resíduos sólidos – materiais,
substâncias ou objetos descartados ao fim da produção. O
manejo correto e a destinação adequada desse material são
preocupações de longa data por parte da indústria, também
empenhada na racionalização dos recursos. Conforme dados
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 62% das
empresas que implantaram projetos de gestão ambiental
no fim da década de 90 focaram suas ações na redução de
perdas e refugos de materiais e produtos acabados.

Com base nesses índices e primando pelo desenvolvimento
sustentável, a indústria, que responde por 20% do consumo
de água em âmbito mundial, tem ido além do que a
legislação exige. Se no início dos anos 90 os programas de
tratamento de efluentes predominavam, hoje o que se vê é
o uso consciente crescer de forma exponencial dentro das
empresas. “A indústria catarinense está focada na redução
de passivos e na minimização dos impactos ambientais
causados pela atividade industrial”, afirma José Lourival Magri,
presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC.

Indústria cerâmica de Santa Catarina vem obtendo
resultados positivos com o reaproveitamento de resíduos

Além da bolsa, o Sistema FIESC oferece às indústrias
consultoria na área de Produção Mais Limpa.
Esse serviço, realizado pelo SENAI/SC, tem como
objetivo aumentar a eficiência no uso de matériasprimas, minimizando a geração de resíduos.

Em Santa Catarina, algumas dessas diretrizes concretizaramse por iniciativa do próprio setor. O incentivo à adoção de
acordos voluntários como instrumento de gerenciamento
de resíduos, indicado pelas indústrias, é em parte realizado
através da Bolsa de Resíduos (BRFIESC), criada pela federação
em 2004. “Há alguns anos a FIESC verificou uma demanda
crescente por uma ferramenta que facilitasse a divulgação e
a comercialização dos resíduos, que hoje em dia podem se
tornar uma matéria-prima importante para outros e até se
transformar em negócio lucrativo”, afirma Henry Quaresma,
diretor de relações industriais da federação.

Práticas e tecnologias de prevenção de geração de resíduos,
bem como reúso e reciclagem, são outras iniciativas
que garantem ao estado destaque no tratamento dos
resíduos sólidos, sobretudo no setor cerâmico. “Como a
cerâmica é composta por vários minerais e substâncias,
há uma facilidade em absorver materiais e reaproveitar
os resíduos na produção”, explica o consultor ambiental
Emílio Gazaniga Neto. A Eliane, de Criciúma, reaproveita
mais de 60% dos resíduos do processo de produção e,
em 12 anos de coleta seletiva do lixo, reciclou 3,8 milhões
de toneladas de papel e 2 milhões de toneladas de
metal. Materiais não-recicláveis, como quebras, restos de
argilas e lodos das estações de tratamento de efluentes,
são misturados, formando uma nova matéria-prima.

Com 567 empresas cadastradas, de 20 estados brasileiros,
a bolsa funciona como um espaço de compra e venda
de resíduos via internet. O cadastramento pode ser feito
sem custos pelo site www.brfiesc.com.br e, depois de
aprovado pelo grupo gestor da BRFIESC, a empresa pode
cadastrar quantos tipos de resíduos quiser negociar. “Os
vendedores conseguem uma remuneração por resíduos
que provavelmente seriam descartados. A BRFIESC é uma
alternativa para a destinação desse material, que muitas
vezes pode gerar passivos ambientais”, ressalta Quaresma.
A mesma empresa pode negociar compra e venda na bolsa,
com 200 mil toneladas de resíduos anunciadas por mês.

Já na Novagres os rejeitos de esmaltes passaram a ser
aproveitados para a fabricação da cera protetiva, com
redução de custos em 46%. Em outra empresa do grupo, a
Ceusa, foi feita a troca dos abrasivos das máquinas polidoras
- no lugar do diamante magnesiano, abrasivos de diamante
metálico e resina diamantada. Com a adoção da medida, o
número de trocas dos conjuntos de abrasivos foi reduzido
em 95% e o lodo gerado, em 98% – de 20 toneladas para
410 quilos ao mês. Segundo Gazaniga Neto, reciclar e
reutilizar são atitudes proativas das empresas, que poderiam
optar por simplesmente enviar resíduos para aterros
seguramente controlados.

A indústria têxtil teve grande destaque na implementação
das estações de tratamento de efluentes, mas também
enfrentou dificuldades inerentes ao setor. “Eles tiveram
que buscar processos adicionais para a descoloração
dos efluentes”, afirma o consultor ambiental Emílio
Gazaniga Neto. Ele ressalta que a maioria das empresas
realiza tratamento de efluentes de maneira adequada,
mas a forma como isso é feito é bastante variável.
Foto: Divulgação/Hering

Atualmente, a gestão de resíduos ganha novo enfoque:
está sendo discutida no Congresso a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), que preconiza a distribuição de
responsabilidade entre cidadãos, indústria e poder público.
Entre as propostas estão o aumento de incentivos fiscais e
tributários para reciclagem e a exigência de que municípios
elaborem planos de gestão integrada. A resposta das
indústrias brasileiras veio rápido, com a realização da 1ª
Conferência da Indústria para o Meio Ambiente (Cibma),
em 2007, na qual foram elaboradas propostas a serem
contempladas no marco legal.

uando se trata de recursos hídricos no Brasil, tem-se um
cenário dicotômico. De um lado, uma legislação recente, o
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecido
na Lei das Águas de 1997, incorporando fundamentos da
Agenda 21 e das Metas de Desenvolvimento do Milênio. De
outro, um país com 12% de toda a água doce de superfície
do mundo, com apenas 10% do esgoto doméstico tratado e
taxas de desperdício nos sistemas públicos de distribuição de
água calculadas em mais de 40%.

geração de energia se configura como o tema de
maior relevância na agenda ambiental e desenvolvimento
sustentável na atualidade. Depois de o Brasil enfrentar
o apagão energético em 2001, a indústria lida com
a difícil tarefa de conciliar crescimento econômico e
preservação do meio ambiente, acompanhando o ritmo
necessário ao mundo dos negócios. Dados consolidados
do Ministério de Minas e Energia (MME), de 2006, revelam
um descompasso: enquanto a demanda de energia atingiu
no ano 226,1milhões de TEP (Toneladas Equivalentes de
Petróleo), assinalando crescimento de 3,4% em relação ao
ano anterior, o Produto Interno Bruto cresceu 3,7% no
mesmo período.

“Depende de cada setor. Pode haver tratamento misto,
com fases anaeróbias e aeróbias, por exemplo”.
Na Hering, uma das primeiras têxteis a construir uma
estação de tratamento de efluentes, acaba de ser implantado
o sistema de reúso da água na maior unidade produtiva.
Durante o projeto foi feito um diagnóstico das condições
de uso da água, como pontos de consumo e a quantidade
necessária em cada um deles. O resultado imediato foi a
redução de 5% no consumo da planta. Com a possibilidade
de reutilização em processos cujo padrão de qualidade da
água não seja tão elevado, a expectativa da empresa é que a
taxa de reúso chegue a 25%.
Programas como esse adquirem maior relevância quando
confrontados com a perspectiva de cobrança pelo
uso da água, uma das propostas da indústria no Plano
Nacional de Recursos Hídricos. Adotada com o objetivo
de combater o desperdício e a poluição da água, hoje a
cobrança ocorre apenas em duas bacias, localizadas na
região Sudeste. No entanto, a gestão do que foi arrecadado
já aparece como proposta da indústria em documento
elaborado por ocasião da 1ª Conferência da Indústria
Brasileira para o Meio Ambiente (Cibma). Ela deve ser feita
pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Singreh), com poder de criação de agências que
permitam administrar os recursos financeiros de maneira
compartilhada com o setor público, aplicando-os em
benefício da própria bacia em que foram gerados. Outra
sugestão é a aplicação da cobrança de forma gradual,
tendo em consideração as especificidades regionais.
Também exemplo de preocupação com os recursos hídricos,
a Perdigão trata efluentes em todas as suas unidades e
reutiliza a água em alguns processos como lavagem de
caminhões e gaiolas, além da irrigação e limpeza de pátios.
Com isso, cerca de 30% do volume de água consumida pelas
fábricas da companhia é reutilizado. O compromisso com
a preservação da água é também exigido dos produtores
de suínos, com que mantém parceria. Em 2007, 84% dos
produtores integrados da Perdigão já possuíam licença
ambiental fornecida pela Fatma, após um trabalho conjunto
entre o órgão e a empresa, que visitou as propriedades para
efetuar correções e diminuir a poluição das águas por dejetos.
Estação de Tratamento de Efluentes da Hering, que agora
investe em sistemas de reúso de água

Frente a esse quadro, a indústria tem optado por investir
em projetos de geração de energias alternativas e matrizes
energéticas limpas. “O Brasil apresenta algumas vantagens
comparativas na agenda da sustentabilidade, em função
de suas características naturais e de sua matriz energética,
pouco intensiva em carbono”, afirma a diretora executiva
da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
(FBDS), Clarissa Lins. Segundo dados do MME, a energia
hidráulica é responsável por 84,7% do abastecimento de
energia elétrica, ao mesmo tempo em que 45,1% da oferta
energética brasileira provém de recursos renováveis, em
que também se inclui a biomassa.
Com o projeto de uma usina de co-geração de energia
à base de biomassa, localizada em Vargem Bonita, a Irani
Foto: Divulgação/Irani
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Celulose alcançou índices impressionantes: 100% de
energia limpa e 81% de consumo próprio. A empresa
deixou de comprar 7,5 megawatts de concessionárias
e desativou sete caldeiras, reduzindo o consumo de
700 toneladas/mês de óleo combustível. “Esse projeto
trouxe autonomia e reafirmou o compromisso da Irani
com o meio ambiente”, destaca o diretor econômicofinanceiro da empresa, Odivan Cargnin. A Cooperativa
Central Oeste Catarinense, a Aurora, substituiu 70 mil
quilos de GLP utilizados na chamuscagem de suínos pelo
biogás, com a instalação de biodigestores nas granjas de
suínos. Em 2007, teve início a construção de uma central
geradora de energia elétrica (CGH), com capacidade
prevista de um megawatt.
Gerar energia própria não é a única solução ao alcance das
indústrias. “Enquanto a realidade do país nos leva a discutir
novas fontes de energia, acredito que se deva aproveitar
melhor o que temos disponível”, diz Luís Henrique Cândido
da Silva, consultor de empresas do SENAI/SC. Desde
fevereiro, a entidade realiza consultorias em eficiência
energética. “O desperdício de energia
não é algo visível, então muitos
empresários se espantaram com o
cálculo que foi apresentado a eles”,
afirma Silva. O trabalho da consultoria
tem demonstrado que medidas simples
– como a colocação de materiais
isolantes especiais em algumas
partes das máquinas, para diminuir as
perdas de calor – contribuem para
que a oferta de energia acompanhe
o crescimento econômico sem
prejudicar o meio ambiente.

Usina de co-geração da Irani Celulose:
100% de energia limpa

Foto: Divulgação/Battistela

Um bem raro
Foto: Divulgação/FIESC//Tempo Editorial

Produção mais limpa

lém de atender à legislação vigente em processos
de licenciamento, autorizações, fiscalizações, normatizações e
vistorias, o setor industrial também promove a preservação
do meio ambiente por meio da manutenção de áreas de
preservação permanente (APPs), de reflorestamento e, mais
recentemente, com a criação de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs). Até o ano passado, havia em
Santa Catarina 35 RPPNs já oficializadas, além de outras nãoreconhecidas. Entre 2003 e 2007, a parceria entre poder
público e setor privado praticamente dobrou o número
de áreas de conservação estaduais: quatro parques foram
criados como forma de compensação ambiental.
A lei federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), foi a responsável
pelo aumento tão expressivo, embora já houvesse iniciativas
por parte de empresários. “Nossa preocupação vem
desde a década de 60, quando iniciamos o reflorestamento.
Em 80, criamos a área de preservação e, em 2000,
foram apenas medidas burocráticas para reconhecê-la
como RPPN”, recorda Odelir Battistela, presidente do
Conselho da Battistella Holding e presidente da Câmara de
Desenvolvimento da Indústria Florestal. Com 1.100 hectares
e 14 cachoeiras, a reserva está inserida num dos últimos
remanescentes da floresta tropical atlântica do estado,
ecossistema com menos de 8,8% de sua área original.
Depois de 2000, a compensação ambiental tornou-se
obrigatória para empreendimentos causadores de impacto.
A lei federal estabelece que o mínimo a ser aplicado na
unidade de conservação deve ser 0,5% dos custos totais
previstos para a implantação do empreendimento, percentual
que pode variar de acordo com a avaliação do órgão
licenciador. Em Santa Catarina, as diretrizes são dadas pela
portaria 078/04 da Fatma. “É imprescindível termos leis
que dêem conta das características econômicas, sociais e
naturais do estado. Nossa maior luta na Câmara é pelo Pacto
Federativo, para que se tenha desenvolvimento sustentável
considerando nossas peculiaridades”, analisa Battistella.
A ArcelorMittal Vega possui duas áreas de compensação
ambiental, tendo ação destacada na preservação ambiental
no estado. Para compensar a área de terraplenagem,
a empresa criou uma RPPN com área de 760 mil
metros quadrados, na qual já foram catalogadas 122
espécies de animais, sendo 85 de aves, e 122 espécies
diferentes da flora. Entre as árvores preservadas,

Cachoeira em RPPN mantida pela Battistela: criação de
áreas de preservação é uma das formas de compensação

podem ser encontrados exemplares de olandi e
canela-preta, espécie considerada em extinção.
A outra área é fruto de compensação do valor de R$ 4,2
milhões, que deu origem ao Parque Estadual de Acaraí, com
área de 6.667 hectares. Administrado pela Fatma, o parque
localiza-se na planície litorânea da Ilha de São Francisco
do Sul e também inclui o arquipélago Tamboretes. Assim,
colabora para preservação de remanescente contínuo de
ecossistemas costeiros no estado, de vegetação de restinga
e de mata atlântica, além de garantir habitat de reprodução
e alimentação de espécies aquáticas.
Enquanto a RPPN é um mecanismo preventivo de
compensação ambiental, outra modalidade é a recuperação
de áreas degradadas, que visa reparar casos em que
houve dano causado ao meio ambiente, em atendimento
aos princípios de restauração, recuperação e reparação
ambiental, previstos no artigo 225 da Constituição Federal.
O SENAI/SC possui consultoria nessa área, embora ainda
não tenha demanda. “Temos profissionais capacitados e os
equipamentos necessários, mas ainda não realizamos esse
trabalho aqui no estado”, conta Rodrigo Afonso de Bortoli,
facilitador do Núcleo Ambiental de Blumenau. Uma prova
de que a indústria catarinense age de forma preventiva e
engajada, rumo ao desenvolvimento sustentável.

Energia para crescer

Preservação garantida

Reduzir a quantidade de resíduos gerados
nas fábricas significa preservar o meio
ambiente e otimizar recursos

Responsável por 20% do consumo mundial
de água, indústria se empenha para usar os
recursos hídricos de forma racional

Novos modelos de geração energética
avançam na indústria catarinense e
contribuem para amenizar o descompasso
entre oferta e demanda das empresas

Empresas se responsabilizam pela
proteção do patrimônio natural de
Santa Catarina, minimizando impactos e
compensando danos ao meio ambiente
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ara chegar ao produto final, normalmente a atividade
fabril gera uma série de resíduos sólidos – materiais,
substâncias ou objetos descartados ao fim da produção. O
manejo correto e a destinação adequada desse material são
preocupações de longa data por parte da indústria, também
empenhada na racionalização dos recursos. Conforme dados
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 62% das
empresas que implantaram projetos de gestão ambiental
no fim da década de 90 focaram suas ações na redução de
perdas e refugos de materiais e produtos acabados.

Com base nesses índices e primando pelo desenvolvimento
sustentável, a indústria, que responde por 20% do consumo
de água em âmbito mundial, tem ido além do que a
legislação exige. Se no início dos anos 90 os programas de
tratamento de efluentes predominavam, hoje o que se vê é
o uso consciente crescer de forma exponencial dentro das
empresas. “A indústria catarinense está focada na redução
de passivos e na minimização dos impactos ambientais
causados pela atividade industrial”, afirma José Lourival Magri,
presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC.

Indústria cerâmica de Santa Catarina vem obtendo
resultados positivos com o reaproveitamento de resíduos

Além da bolsa, o Sistema FIESC oferece às indústrias
consultoria na área de Produção Mais Limpa.
Esse serviço, realizado pelo SENAI/SC, tem como
objetivo aumentar a eficiência no uso de matériasprimas, minimizando a geração de resíduos.

Em Santa Catarina, algumas dessas diretrizes concretizaramse por iniciativa do próprio setor. O incentivo à adoção de
acordos voluntários como instrumento de gerenciamento
de resíduos, indicado pelas indústrias, é em parte realizado
através da Bolsa de Resíduos (BRFIESC), criada pela federação
em 2004. “Há alguns anos a FIESC verificou uma demanda
crescente por uma ferramenta que facilitasse a divulgação e
a comercialização dos resíduos, que hoje em dia podem se
tornar uma matéria-prima importante para outros e até se
transformar em negócio lucrativo”, afirma Henry Quaresma,
diretor de relações industriais da federação.

Práticas e tecnologias de prevenção de geração de resíduos,
bem como reúso e reciclagem, são outras iniciativas
que garantem ao estado destaque no tratamento dos
resíduos sólidos, sobretudo no setor cerâmico. “Como a
cerâmica é composta por vários minerais e substâncias,
há uma facilidade em absorver materiais e reaproveitar
os resíduos na produção”, explica o consultor ambiental
Emílio Gazaniga Neto. A Eliane, de Criciúma, reaproveita
mais de 60% dos resíduos do processo de produção e,
em 12 anos de coleta seletiva do lixo, reciclou 3,8 milhões
de toneladas de papel e 2 milhões de toneladas de
metal. Materiais não-recicláveis, como quebras, restos de
argilas e lodos das estações de tratamento de efluentes,
são misturados, formando uma nova matéria-prima.

Com 567 empresas cadastradas, de 20 estados brasileiros,
a bolsa funciona como um espaço de compra e venda
de resíduos via internet. O cadastramento pode ser feito
sem custos pelo site www.brfiesc.com.br e, depois de
aprovado pelo grupo gestor da BRFIESC, a empresa pode
cadastrar quantos tipos de resíduos quiser negociar. “Os
vendedores conseguem uma remuneração por resíduos
que provavelmente seriam descartados. A BRFIESC é uma
alternativa para a destinação desse material, que muitas
vezes pode gerar passivos ambientais”, ressalta Quaresma.
A mesma empresa pode negociar compra e venda na bolsa,
com 200 mil toneladas de resíduos anunciadas por mês.

Já na Novagres os rejeitos de esmaltes passaram a ser
aproveitados para a fabricação da cera protetiva, com
redução de custos em 46%. Em outra empresa do grupo, a
Ceusa, foi feita a troca dos abrasivos das máquinas polidoras
- no lugar do diamante magnesiano, abrasivos de diamante
metálico e resina diamantada. Com a adoção da medida, o
número de trocas dos conjuntos de abrasivos foi reduzido
em 95% e o lodo gerado, em 98% – de 20 toneladas para
410 quilos ao mês. Segundo Gazaniga Neto, reciclar e
reutilizar são atitudes proativas das empresas, que poderiam
optar por simplesmente enviar resíduos para aterros
seguramente controlados.

A indústria têxtil teve grande destaque na implementação
das estações de tratamento de efluentes, mas também
enfrentou dificuldades inerentes ao setor. “Eles tiveram
que buscar processos adicionais para a descoloração
dos efluentes”, afirma o consultor ambiental Emílio
Gazaniga Neto. Ele ressalta que a maioria das empresas
realiza tratamento de efluentes de maneira adequada,
mas a forma como isso é feito é bastante variável.
Foto: Divulgação/Hering

Atualmente, a gestão de resíduos ganha novo enfoque:
está sendo discutida no Congresso a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), que preconiza a distribuição de
responsabilidade entre cidadãos, indústria e poder público.
Entre as propostas estão o aumento de incentivos fiscais e
tributários para reciclagem e a exigência de que municípios
elaborem planos de gestão integrada. A resposta das
indústrias brasileiras veio rápido, com a realização da 1ª
Conferência da Indústria para o Meio Ambiente (Cibma),
em 2007, na qual foram elaboradas propostas a serem
contempladas no marco legal.

uando se trata de recursos hídricos no Brasil, tem-se um
cenário dicotômico. De um lado, uma legislação recente, o
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecido
na Lei das Águas de 1997, incorporando fundamentos da
Agenda 21 e das Metas de Desenvolvimento do Milênio. De
outro, um país com 12% de toda a água doce de superfície
do mundo, com apenas 10% do esgoto doméstico tratado e
taxas de desperdício nos sistemas públicos de distribuição de
água calculadas em mais de 40%.

geração de energia se configura como o tema de
maior relevância na agenda ambiental e desenvolvimento
sustentável na atualidade. Depois de o Brasil enfrentar
o apagão energético em 2001, a indústria lida com
a difícil tarefa de conciliar crescimento econômico e
preservação do meio ambiente, acompanhando o ritmo
necessário ao mundo dos negócios. Dados consolidados
do Ministério de Minas e Energia (MME), de 2006, revelam
um descompasso: enquanto a demanda de energia atingiu
no ano 226,1milhões de TEP (Toneladas Equivalentes de
Petróleo), assinalando crescimento de 3,4% em relação ao
ano anterior, o Produto Interno Bruto cresceu 3,7% no
mesmo período.

“Depende de cada setor. Pode haver tratamento misto,
com fases anaeróbias e aeróbias, por exemplo”.
Na Hering, uma das primeiras têxteis a construir uma
estação de tratamento de efluentes, acaba de ser implantado
o sistema de reúso da água na maior unidade produtiva.
Durante o projeto foi feito um diagnóstico das condições
de uso da água, como pontos de consumo e a quantidade
necessária em cada um deles. O resultado imediato foi a
redução de 5% no consumo da planta. Com a possibilidade
de reutilização em processos cujo padrão de qualidade da
água não seja tão elevado, a expectativa da empresa é que a
taxa de reúso chegue a 25%.
Programas como esse adquirem maior relevância quando
confrontados com a perspectiva de cobrança pelo
uso da água, uma das propostas da indústria no Plano
Nacional de Recursos Hídricos. Adotada com o objetivo
de combater o desperdício e a poluição da água, hoje a
cobrança ocorre apenas em duas bacias, localizadas na
região Sudeste. No entanto, a gestão do que foi arrecadado
já aparece como proposta da indústria em documento
elaborado por ocasião da 1ª Conferência da Indústria
Brasileira para o Meio Ambiente (Cibma). Ela deve ser feita
pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Singreh), com poder de criação de agências que
permitam administrar os recursos financeiros de maneira
compartilhada com o setor público, aplicando-os em
benefício da própria bacia em que foram gerados. Outra
sugestão é a aplicação da cobrança de forma gradual,
tendo em consideração as especificidades regionais.
Também exemplo de preocupação com os recursos hídricos,
a Perdigão trata efluentes em todas as suas unidades e
reutiliza a água em alguns processos como lavagem de
caminhões e gaiolas, além da irrigação e limpeza de pátios.
Com isso, cerca de 30% do volume de água consumida pelas
fábricas da companhia é reutilizado. O compromisso com
a preservação da água é também exigido dos produtores
de suínos, com que mantém parceria. Em 2007, 84% dos
produtores integrados da Perdigão já possuíam licença
ambiental fornecida pela Fatma, após um trabalho conjunto
entre o órgão e a empresa, que visitou as propriedades para
efetuar correções e diminuir a poluição das águas por dejetos.
Estação de Tratamento de Efluentes da Hering, que agora
investe em sistemas de reúso de água

Frente a esse quadro, a indústria tem optado por investir
em projetos de geração de energias alternativas e matrizes
energéticas limpas. “O Brasil apresenta algumas vantagens
comparativas na agenda da sustentabilidade, em função
de suas características naturais e de sua matriz energética,
pouco intensiva em carbono”, afirma a diretora executiva
da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
(FBDS), Clarissa Lins. Segundo dados do MME, a energia
hidráulica é responsável por 84,7% do abastecimento de
energia elétrica, ao mesmo tempo em que 45,1% da oferta
energética brasileira provém de recursos renováveis, em
que também se inclui a biomassa.
Com o projeto de uma usina de co-geração de energia
à base de biomassa, localizada em Vargem Bonita, a Irani
Foto: Divulgação/Irani
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Celulose alcançou índices impressionantes: 100% de
energia limpa e 81% de consumo próprio. A empresa
deixou de comprar 7,5 megawatts de concessionárias
e desativou sete caldeiras, reduzindo o consumo de
700 toneladas/mês de óleo combustível. “Esse projeto
trouxe autonomia e reafirmou o compromisso da Irani
com o meio ambiente”, destaca o diretor econômicofinanceiro da empresa, Odivan Cargnin. A Cooperativa
Central Oeste Catarinense, a Aurora, substituiu 70 mil
quilos de GLP utilizados na chamuscagem de suínos pelo
biogás, com a instalação de biodigestores nas granjas de
suínos. Em 2007, teve início a construção de uma central
geradora de energia elétrica (CGH), com capacidade
prevista de um megawatt.
Gerar energia própria não é a única solução ao alcance das
indústrias. “Enquanto a realidade do país nos leva a discutir
novas fontes de energia, acredito que se deva aproveitar
melhor o que temos disponível”, diz Luís Henrique Cândido
da Silva, consultor de empresas do SENAI/SC. Desde
fevereiro, a entidade realiza consultorias em eficiência
energética. “O desperdício de energia
não é algo visível, então muitos
empresários se espantaram com o
cálculo que foi apresentado a eles”,
afirma Silva. O trabalho da consultoria
tem demonstrado que medidas simples
– como a colocação de materiais
isolantes especiais em algumas
partes das máquinas, para diminuir as
perdas de calor – contribuem para
que a oferta de energia acompanhe
o crescimento econômico sem
prejudicar o meio ambiente.

Usina de co-geração da Irani Celulose:
100% de energia limpa
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Um bem raro
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Produção mais limpa

lém de atender à legislação vigente em processos
de licenciamento, autorizações, fiscalizações, normatizações e
vistorias, o setor industrial também promove a preservação
do meio ambiente por meio da manutenção de áreas de
preservação permanente (APPs), de reflorestamento e, mais
recentemente, com a criação de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPNs). Até o ano passado, havia em
Santa Catarina 35 RPPNs já oficializadas, além de outras nãoreconhecidas. Entre 2003 e 2007, a parceria entre poder
público e setor privado praticamente dobrou o número
de áreas de conservação estaduais: quatro parques foram
criados como forma de compensação ambiental.
A lei federal 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), foi a responsável
pelo aumento tão expressivo, embora já houvesse iniciativas
por parte de empresários. “Nossa preocupação vem
desde a década de 60, quando iniciamos o reflorestamento.
Em 80, criamos a área de preservação e, em 2000,
foram apenas medidas burocráticas para reconhecê-la
como RPPN”, recorda Odelir Battistela, presidente do
Conselho da Battistella Holding e presidente da Câmara de
Desenvolvimento da Indústria Florestal. Com 1.100 hectares
e 14 cachoeiras, a reserva está inserida num dos últimos
remanescentes da floresta tropical atlântica do estado,
ecossistema com menos de 8,8% de sua área original.
Depois de 2000, a compensação ambiental tornou-se
obrigatória para empreendimentos causadores de impacto.
A lei federal estabelece que o mínimo a ser aplicado na
unidade de conservação deve ser 0,5% dos custos totais
previstos para a implantação do empreendimento, percentual
que pode variar de acordo com a avaliação do órgão
licenciador. Em Santa Catarina, as diretrizes são dadas pela
portaria 078/04 da Fatma. “É imprescindível termos leis
que dêem conta das características econômicas, sociais e
naturais do estado. Nossa maior luta na Câmara é pelo Pacto
Federativo, para que se tenha desenvolvimento sustentável
considerando nossas peculiaridades”, analisa Battistella.
A ArcelorMittal Vega possui duas áreas de compensação
ambiental, tendo ação destacada na preservação ambiental
no estado. Para compensar a área de terraplenagem,
a empresa criou uma RPPN com área de 760 mil
metros quadrados, na qual já foram catalogadas 122
espécies de animais, sendo 85 de aves, e 122 espécies
diferentes da flora. Entre as árvores preservadas,

Cachoeira em RPPN mantida pela Battistela: criação de
áreas de preservação é uma das formas de compensação

podem ser encontrados exemplares de olandi e
canela-preta, espécie considerada em extinção.
A outra área é fruto de compensação do valor de R$ 4,2
milhões, que deu origem ao Parque Estadual de Acaraí, com
área de 6.667 hectares. Administrado pela Fatma, o parque
localiza-se na planície litorânea da Ilha de São Francisco
do Sul e também inclui o arquipélago Tamboretes. Assim,
colabora para preservação de remanescente contínuo de
ecossistemas costeiros no estado, de vegetação de restinga
e de mata atlântica, além de garantir habitat de reprodução
e alimentação de espécies aquáticas.
Enquanto a RPPN é um mecanismo preventivo de
compensação ambiental, outra modalidade é a recuperação
de áreas degradadas, que visa reparar casos em que
houve dano causado ao meio ambiente, em atendimento
aos princípios de restauração, recuperação e reparação
ambiental, previstos no artigo 225 da Constituição Federal.
O SENAI/SC possui consultoria nessa área, embora ainda
não tenha demanda. “Temos profissionais capacitados e os
equipamentos necessários, mas ainda não realizamos esse
trabalho aqui no estado”, conta Rodrigo Afonso de Bortoli,
facilitador do Núcleo Ambiental de Blumenau. Uma prova
de que a indústria catarinense age de forma preventiva e
engajada, rumo ao desenvolvimento sustentável.
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Projetos brasileiros de MDL se destacam
no cenário mundial e Santa Catarina figura
entre os estados com maior número de
iniciativas validadas pela ONU

O
Convivência harmoniosa: indústria localizada
em São Francisco do Sul é rodeada por verde
e tem a Baía da Babitonga ao fundo

em projetos que visam a capacitação do corpo técnico
e crescente especialização de suas atividades. A eficiência
dos projetos do SENAI/SC também foi reconhecida em
outros estados, como Maranhão e Tocantins, onde técnicos
catarinenses participaram de processos de consultoria de
gestão e certificação pelas normas ISO.
Dos serviços prestados pelo SENAI, a linha da
Conformidade Normativa, na qual se incluem auditoria
e implantação de sistemas de gestão ambiental, além de
pedidos de certificação ISO 14001, tem o maior número
de solicitações das indústrias catarinenses. “Hoje, a maioria
das empresas está de acordo com a legislação, e nessa área
realizamos ações mais pontuais. Cerca de 80% de nosso
trabalho refere-se a questões de gestão ambiental”, conta
Rodrigo Afonso de Bortoli, facilitador do Núcleo Ambiental
de Blumenau. As primeiras consultorias para processos de
certificação realizadas pelo SENAI tiveram como clientes
duas empresas da área têxtil, mas o primeiro projeto
com equipe exclusiva do SENAI ocorreu depois. “Nosso
primeiro trabalho de certificação, tendo como consultores
apenas profissionais do SENAI, foi feito para o grupo Seara.
No entanto, a indústria têxtil é a responsável pela maior
demanda de nossos serviços”, afirma Bortoli.
O setor têxtil foi um dos primeiros a sentir a mudança
no perfil do consumidor, alterado pelos princípios da
sustentabilidade. Por isso as empresas catarinenses de maior
porte tiveram que se adequar às normas internacionais, como
a ISO 14000 e a ISO 9000, além de conquistar os chamados
selos verdes – certificações que atestam que o produto
não apresenta substâncias tóxicas e foi processado seguindo
padrões internacionais de qualidade. Hoje essas empresas
representam um grupo de indústrias no qual a preservação
ambiental é parte de uma postura proativa em relação ao
meio ambiente, proporcionando inovações constantes.

O viés exportador da indústria
catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem, de
forma pioneira, a padrões
internacionais de gestão
ambiental para conquistar
mercados cada vez mais
exigentes nessa área.
José Lourival Magri
Presidente da Câmara de Qualidade Ambiental da FIESC

Muitos exemplos marcam a história desse grupo no estado.
A Döhler, de Joinville, participou de um projeto de âmbito
mundial, o Ecogoman, através do qual tornou possível
reaproveitar a goma utilizada no trançamento dos fios
de tecido com a ajuda de nanotecnologia. A Karsten, de
Blumenau, foi a primeira a ter estação de tratamento de
efluentes pelo sistema biológico e implantou um processo
inovador para a descoloração biológica dos efluentes. Já a
Malwee,de Jaraguá do Sul, acaba de implantar o Sistema
de Absorção de Fumaça (SIAF), desenvolvido em parceria
com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
que neutraliza em 100% os compostos orgânicos das
emissões das chaminés. Essas e outras inovações revelam
que a indústria catarinense está em busca de soluções que
proporcionem recompensas ambientais e sociais, além de
resultados financeiros.

s empresários catarinenses têm demonstrado
interesse crescente pelo comércio de créditos de
carbono, por meio da aprovação de projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – uma
das formas de compensação de emissões de gases do
efeito estufa (GEE) criados pelo Protocolo de Quioto.
Nos dois últimos anos, a Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC) realizou diversos
eventos sobre o assunto, que contaram com presença
maciça das empresas. “Isso demonstra que as indústrias
catarinenses não apenas querem conhecer o tema, mas
também participar ativamente desse processo”, afirma
José Lourival Magri, presidente da Câmara de Qualidade
Ambiental da FIESC. Em outubro do ano passado, a
FIESC promoveu, em parceria com a Organização de
Comércio Exterior do Japão (Jetro), um seminário sobre
as experiências e tecnologias desenvolvidas naquele país.
Mercado para isso há de sobra. “Hoje há um déficit de
648 milhões de toneladas de créditos de carbono”, afirma
Henrique de Almeida Pereira, sócio-diretor da MundusCarbo,
consultoria especializada em projetos de créditos de carbono.
Pereira reconhece que as exigências para aprovação de
MDL aumentaram e que há entraves por parte do governo,
relutante em divulgar dados de emissão de gases do Sistema
Elétrico Nacional, mas há também um desconhecimento dos
empresários com relação a oportunidades de projetos. “Nas
indústrias alimentícia e de suínos um projeto possível é a
captação de metano na estação de tratamento de efluentes.
No setor de fundições, poderia se empregar tecnologia
para a redução de gases gerados pelas ligas”, explica.
Um instrumento que pode ajudar a diagnosticar
possibilidades de projetos é o inventário de emissões de
gases de efeito estufa. Nesse levantamento são consideradas
não apenas emissões do processo fabril, mas também de
atividades de apoio logístico e operacional, como o que
é lançado na atmosfera pelos carros da empresa e de
fornecedores. “Esse estudo permite que a empresa modifique
algumas práticas no seu dia-a-dia que levem à diminuição
da emissão de gases de efeito estufa como, por exemplo, a
troca de combustíveis fósseis pelo gás natural”, avalia Pereira.
Neste ano deve ter início um projeto-piloto de âmbito
nacional para inserir a indústria catarinense no mercado
global de crédito de carbono.. A iniciativa conta com
portal de consulta na internet para tirar dúvidas,

Evento sobre MDL promovido pela FIESC em 2007, em
parceria com a Organização de Comércio Exterior do Japão

levantamento das potencialidades de indústrias instaladas
no estado e capacitação para que as empresas elaborem
os pré-projetos. O Sistema FIESC fará esse trabalho
envolvendo consultores do SENAI e também terá
apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O Brasil é o terceiro país em número de projetos de MDL
desenvolvidos, com 287 registros – 8% do total. Segundo
dados compilados pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (Cqnumc), a maioria
dos projetos é dos setores de energia renovável (49%),
suinocultura (16%) e troca de combustível fóssil (14%).
Nesse cenário, Santa Catarina aparece em quinto lugar
no país em número de projetos (8%), com propostas já
validadas pela ONU, caso da Tractebel Energia, e outras em
processo de validação, como ocorre com a Sadia. A empresa
é a primeiro no mundo a ter projeto na categoria MDL
Programático, criada em 2007, que possibilita o registro
de vários pequenos projetos cuja metodologia é a mesma,
porém podem ser executados em tempo e local distintos.
O Programa Suinocultura Sustentável Sadia (Programa 3S)
prevê a instalação de biodigestores nas propriedades de
suinocultores parceiros – 1,1 mil já possuem –, em regime
de comodato, para geração de biogás. Assim, deixam de
lançar gás metano na atmosfera, 21 vezes mais poluente que
o gás carbônico. Os custos de implantação são cobertos
pelo lucro da venda dos créditos e o restante utilizado
em práticas sustentáveis no negócio do produtor. Ele
ainda utilizar subprodutos como estoque de biofertilizante
para uso agrícola, e biogás como energia elétrica.
No caso da Tractebel, a empresa resolveu investir em uma
unidade de co-geração à base de biomassa, proveniente de
resíduos da indústria madeireira da região de Lages. “É a maior
central de co-geração das Américas a consumir resíduos de
madeira. Com bons resultados financeiros, a negociação dos
créditos de carbono agrega valor adicional, remunerando
o investimento e demonstrando que o MDL realmente
fomenta investimentos em tecnologias limpas”, afirma o
presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni Torres.

Ecossistema e progresso
protegidos
Indústria defende valorização das
especificidades regionais na legislação
para garantir preservação ambiental
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Mercado sustentável

As dificuldades enfrentadas são muitas. Em Santa Catarina,
a Sondagem Especial – Meio Ambiente, divulgada pela
FIESC em junho do ano passado, mostra que 71,8%
das empresas que requereram licenciamento ambiental
enfrentaram algum problema, dentre os quais se destaca a
demora na análise de processo, com 67,6% das respostas.
“As empresas atendem a requisitos estabelecidos por
diversos órgãos ambientais, nas esferas federal, estadual e
municipal. Muitas vezes essas solicitações se sobrepõem,
gerando enorme burocracia e lentidão nos processos”,
explica José Lourival Magri, presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental. Outros obstáculos citados foram:
atender aos critérios técnicos exigidos (47,3%), custos
para atender às exigências do órgão ambiental (45,9%) e
de preparação de estudos e de projetos (29,7%), além da
dificuldade de identificar especialistas no assunto (20,3%).
O principal instrumento da indústria para melhorar
esses índices está no Pacto Federativo. “Nosso objetivo
é que haja clareza na responsabilidade de cada órgão. A
legislação federal deve ser geral, enquanto que a estadual
estabelece especificações de acordo com a realidade local”,
diz Battistella. Em julho de 2006, a FIESC, em conjunto
com órgãos estaduais, entidades e associações, elaborou
a “Proposta de agenda ambiental para o setor produtivo
do estado de Santa Catarina, com destaque para o
pacto federativo como instrumento do desenvolvimento
sustentável”. Além da revisão da legislação ambiental, o
documento de 13 páginas ressalta a necessidade de proteção
do meio ambiente como garantia do desenvolvimento
nacional e da erradicação da pobreza.
No âmbito institucional, houve propostas para promover a
interação entre atividades dos órgãos ambientais estaduais,

Incorporada à gestão dos negócios, proteção do meio ambiente torna a indústria
catarinense cada vez mais comprometida com o desenvolvimento sustentável
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esde o final dos anos 1980, a legislação ambiental tem
sido motivo de grande mobilização da indústria catarinense.
Na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC), o espaço de discussão e engajamento por marcos
regulatórios mais específicos e claros são o foco de atuação
de três órgãos consultivos: a Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal, a Câmara de Qualidade Ambiental e a
Câmara de Energia. “Esses órgãos permitem discutir e analisar
os problemas enfrentados pela indústria e propor soluções,
como estamos fazendo com o pacto federativo”, afirma
Odelir Battistella, presidente da Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal.

A nova revolução

Zoneamento Econômico-Ecológico deve guiar o processo de
ocupação e exploração dos recursos naturais no estado

reformulação da Polícia Ambiental e delimitação clara da
competência dos Conselhos de Meio Ambiente. No que
tange à legislação, foram citadas medidas como regras
definidas para obtenção de licenças, valorização de leis e
políticas estaduais, parâmetros equânimes para licenciamento
e fiscalização, em consonância com o ordenamento jurídico
e com estudos técnicos sobre os temas. De 2006 até hoje,
alguns resultados já começam a aparecer: a elaboração do
Código Ambiental Estadual de Santa Catarina e o concurso
público promovido pela Fundação do Meio Ambiente –
Fatma, que aumentará o quadro de funcionários do órgão
estadual em 142 vagas. “Para o Pacto Federativo acontecer,
deve haver vontade política no estado e condições do órgão
estadual, com recursos, infra-estrutura e pessoal para atender
a demanda”, analisa Battistella.
Além dessas conquistas, a definição do Zoneamento
Econômico-Ecológico (ZEE), considerando características
sociais, econômicas e ambientais, é outra expectativa mantida
pela indústria catarinense, apoiada por especialistas. “Quanto
mais rapidamente o ZEE for realizado, mais claros serão
os projetos e o desenvolvimento sustentável. Essa falta de
clareza desestimula quem quer investir e, ao mesmo tempo,
atrai oportunistas. São dois lados: entidades responsáveis
desejosas de ajudar na gestão sustentável e empresas nãocomprometidas com a causa” afirma Roberto Cavalcanti,
vice-presidente sênior da Conservation International. Os
estados de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo já possuem
ZEE, que consiste em um diagnóstico sobre as condições
ambientais e socioeconômicas de cada região, com a
finalidade de organizar o processo de ocupação e exploração
sustentável dos recursos naturais. Em Santa Catarina, o
Zoneamento Econômico-Ecológico pode contribuir de forma
decisiva para a construção de um mapa da sustentabilidade.

preocupação com o meio ambiente por parte
do setor industrial não é algo recente. Pelo contrário,
revela-se como uma postura em crescimento vertiginoso
desde quando despontaram na opinião pública mundial as
primeiras discussões sobre desenvolvimento sustentável
e uma série de eventos buscou medidas efetivas para
alinhar os princípios do Triple Bottom Line, o tripé da
sustentabilidade. Ao crescimento economicamente viável,
ecologicamente correto e socialmente justo, agregou-se
ainda a aceitação cultural, entendimento que pode ser visto
nos inúmeros programas de conscientização e educação
ambiental realizados para funcionários e comunidades do
entorno de muitas indústrias.
Na década de 1980, quando o conceito de sustentabilidade
se disseminou, o Brasil acompanhou a tendência, com a
criação da Política Nacional de Meio Ambiente, de agências
de fiscalização e de programas de controle ambiental. “O
Ibama só foi criado em 1990, mostrando que os Estado
brasileiro estava despreparado, mas começava a enxergar
a importância da questão ambiental. Mais do que isso,
passou a existir uma cobrança da sociedade”, analisa Marco
Antônio Fujihara, um dos autores do livro Caminhos da
Sustentabilidade no Brasil.
Reflexo imediato do interesse brasileiro pela causa foi
a realização no país da Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco
-92. Dados da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) apontam que 85% das empresas do setor
adotaram algum tipo de procedimento voltado ao meio
ambiente no início dos anos 1990 e, ao final, 62% já

haviam implantado projetos de gestão ambiental. Uma
década depois, na Cúpula Mundial do Desenvolvimento
Sustentável, a presença da indústria emergiu de novo: a
CNI, com o apoio e participação das federações estaduais,
elaborou o relatório Indústria Sustentável: Cenários e
Perspectivas, no qual fez recomendações debatidas
amplamente pelo setor, baseadas na Agenda 21.
Estado com economia exportadora, Santa Catarina logo
assimilou a importância de fazer da sustentabilidade uma
estratégia competitiva no mercado exterior. “O viés
exportador da indústria catarinense fez com que muitas
empresas se adequassem a padrões internacionais de
gestão ambiental para conquistar mercados cada vez mais
exigentes nessa área”, afirma o presidente da Câmara de
Qualidade Ambiental da FIESC, José Lourival Magri. Na
última Sondagem Especial - Meio Ambiente, divulgada
pela FIESC em 2007, 68,7% das indústrias catarinenses
declararam a intenção de alocar recursos na área –
incremento de 10% em relação ao biênio anterior. Além
disso, 55,1% responderam que a principal razão para adotar
procedimentos gerenciais associados à gestão ambiental era
estar em conformidade com a política social da empresa.
O SENAI/SC ajudou a construir esses números, por meio
do serviço de consultoria ambiental, que atua em três linhas:
conformidade legal, conformidade normativa e ecoeficência.
Além disso, realiza outros serviços como assessoria em
tratamento de águas e efluentes, investigação e remediação
de áreas contaminadas e educação ambiental. As 33
unidades em Santa Catarina trabalham de forma integrada
e em parceria com outras unidades do SENAI Nacional

Apresentação

Guia de serviços

bons motivos
para inovar

Eventos e capacitação
A FIESC apóia e realiza eventos, seminários,
workshops, capacitação em Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo (MDL) e elaboração
de pareceres técnicos, além de participar dos
principais fóruns de debate e regulamentação.

Busca por sustentabilidade fomenta
inovação em processos industriais

responsabilidade socioambiental avança a passos largos no Brasil. Nas últimas

décadas, empresas de diferentes portes e setores vêm se empenhando para alcançar o
crescimento com base no tripé da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. No setor
industrial de Santa Catarina não poderia ser diferente. Das pequenas fábricas às gigantes
multinacionais, a maioria das indústrias instalada no estado tenta fazer com que o sucesso
econômico-financeiro venha acompanhado de conquistas para toda a sociedade. Nesse
contexto, o cuidado com o meio ambiente ganha destaque, pois ecossistemas preservados
representam benefícios para a comunidade e também a perenidade dos negócios, tendo em
vista que garante o futuro das próximas gerações.
Nesta publicação, revelamos o progresso da indústria catarinense quando se trata de gestão
ambiental. Mais conscientes quanto ao papel fundamental que desempenham na sociedade,
empresas de todo o estado se dedicam à proteção dos recursos naturais, reavaliando
processos e produtos. O caráter exportador da indústria catarinense permitiu que fôssemos
pioneiros em diversas iniciativas na área, necessárias para obter certificações internacionais
e conquistar mercados cada vez mais exigentes. Mas, muito além dos interesses comerciais,
a motivação para preservar vem da consciência das empresas de que o crescimento
econômico só é sustentável quando meio ambiente e sociedade encontram-se sadios.
É isso que leva as indústrias a adotarem sistemas eficientes de gestão ambiental, a reduzirem
a geração de resíduos e o uso de água, a buscarem fontes alternativas de energia e a
criarem Reservas Particulares de Patrimônio Natural, entre outras medidas, como mostram as

Foto da capa: Vista aérea do Parque Malwee e aterro industrial, em Jaraguá do Sul/Divulgação Malwee

reportagens desta edição. Vale ressaltar que as histórias aqui contadas ilustram a busca pela
sustentabilidade que toma conta de centenas de outras empresas catarinenses.
Também consciente de seu papel como entidade representativa, a FIESC busca levar o
conceito de desenvolvimento sustentável a um número cada vez maior de organizações,
incentivando-as a adotar boas práticas de gestão. Porém, para que essas práticas se alastrem
na velocidade necessária, não basta apenas a disposição do setor produtivo. São importantes,
também, marcos regulatórios que valorizem as especificidades regionais, fiscalização eficiente
e formação de profissionais qualificados para tratar do tema. Somente com essa junção
de fatores será possível avançar ainda mais, evitando que se concretizem os prognósticos
preocupantes acerca do futuro do planeta. Boa leitura!

Alcantaro Corrêa
Presidente do Sistema FIESC
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liada ao trabalho e à criatividade dos colaboradores,
a indústria procura utilizar mecanismos de produção mais
limpa, que possibilitem diminuir os impactos de sua atividade
e aumentar a eficiência no uso de matérias-primas. Quando
a inovação torna-se parceira da sustentabilidade – a chamada
Tecnologia Sustentável –, os resultados aparecem e não
tardam a ser reconhecidos. É o caso do Prêmio CNI/
FIESC, que no ano passado reuniu 2,7 mil trabalhadores
do setor industrial do estado, e teve a Kohler Tinturaria, de
Guabiruba, como vencedora na categoria Desenvolvimento
Sustentável. Cerca de 80 trabalhos foram inscritos
nas diversas etapas regionais do prêmio, que também
contemplou outras quatro categorias: Inovação, Qualidade e
Produtividade, Design e Projetos de Equipes de Melhoria.

PBQP-H
Seguindo as diretrizes do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H), a FIESC contribui para aprimorar o
sistema construtivo em alvenaria estrutural das
empresas de construção civil do estado.

Programa Mercado de Carbono
Em parceria com a CNI, a FIESC difunde as
oportunidades de negócios e contribui para a
inserção das indústrias de Santa Catarina no
mercado global de carbono.

Durante um programa de capacitação e treinamento
de funcionários, voltado para o setor têxtil, a Kohler
desenvolveu o protótipo de uma máquina, utilizando
materiais disponíveis na empresa. A limpeza dos filtros
das máquinas de tingir, que era realizada manualmente,
passou a ser feita pelo equipamento criado pelos
colaboradores, com reaproveitamento da água em
circuito fechado. Como resultado, o consumo de água
passou de 4,2 milhões de litros para 2 mil litros por ano
e os produtos químicos foram totalmente eliminados.
Outro ganho significativo foi a redução do tempo de
limpeza de cada filtro: antes era de duas horas e meia
e agora são necessários apenas cinco minutos.
O projeto foi desenvolvido durante seis meses, por
um grupo de melhorias formado pelos funcionários da
Kohler. “Os colaboradores têm papel fundamental na
busca por soluções sustentáveis, afinal são eles que lidam
com as situações diárias e conhecem melhor o processo
das atividades. Conseqüentemente, sabem onde estão
os erros e as possíveis soluções”, afirma o gerente de
Recursos Humanos da Kohler, Luciano Schlindwein.
Segundo ele, após a conquista do Prêmio CNI/FIESC,
a preocupação da empresa com o meio ambiente se
fortaleceu e gerou novos projetos, como a implantação
da coleta seletiva do lixo, que permitirá a destinação
final adequada para os resíduos gerados na Kohler.

Consultoria ambiental
A Rede SENAI/SC de Consultoria Ambiental
oferece serviços de Conformidade Legal,
Conformidade Normativa, Eco-eficiência
e Serviços Complementares, focados em
resultados para os clientes. Essas ações
permitem que as indústrias atuem de acordo
com a legislação e as normas exigidas,
melhorando o desempenho de seus processos,
proporcionando uma maior rentabilidade e
fortalecendo a competitividade das empresas
atendidas nos mercados interno e externo.

Saiba mais: www.fiescnet.com.br
Foto: Divulgação/Kohler
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Bolsa de Resíduos
No portal eletrônico www.brfiesc.com.br as
indústrias podem identificar oportunidades de
negócios para resíduos gerados na produção.

Equipe da Kohler, vencedora do
Prêmio CNI/Fiesc: inovação para
preservar o meio ambiente

FIESC
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Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3231 4100 / Fax: (48) 3334 5623

Consciência

Ações efetivas

Desafios

Setor industrial se
compromete com a
sustentabilidade e implanta
sistemas eficientes de
gestão ambiental. A meta
agora é preservar recursos
naturais, minimizando
impactos causados pela
atividade fabril à natureza.

Companhias de Santa
Catarina investem na
racionalização do uso de
água e energia, gerando
inovações em processos
e produtos. Redução de
resíduos sólidos também
está entre os principais
objetivos do setor industrial.

O futuro do planeta
depende do avanço
de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo.
Empresas catarinenses
se destacam no mercado
mundial, em meio à
construção de novos
valores para os negócios.

