
 

 

 

TÍTULO: PROCESSO DE REUSO DA ÁGUA: ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA EM JALES – SPTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALESINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DAYANE REGINA DAVID ZUIM, ANANDA REGINA OLIVEIRA, CLEIDE SOUZA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DEJANIRA FACIONIORIENTADOR(ES): 



 

1 
 

1 RESUMO: 

O reuso da água ganha espaço nas indústrias devido à grande concorrência no 

mercado e a crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente. A presente 

pesquisa é um estudo de caso sobre o reuso da água na empresa Venturini & Cia 

Ltda., localizada em Jales-SP. Objetivou-se demonstrar uma forma prática de 

conservação do meio ambiente através da reutilização da água na produção industrial. 

O método qualitativo norteia este trabalho. As entrevistas com perguntas 

semiestruturadas foram realizadas com dois gerentes no período de junho a julho de 

2012. Pode-se verificar as vantagens da empresa em implantar o projeto de reuso da 

água - processo de floculação como a redução de custos, responsabilidade 

socioambiental, atendimento à legislação e a boa imagem da empresa no mercado. 

 

Palavras-chave: Gestão ambiental; Reuso da água; Preservação do meio ambiente. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A preocupação da sociedade e das empresas com o meio ambiente é cada vez 

maior, na medida em que os recursos naturais se tornam escassos. Segundo Valle 

(2006), devem-se controlar de imediato as fontes poluidoras e encaminhar 

corretamente os resíduos gerados pelas empresas e pela sociedade. 

Dentro desse contexto, a empresa Venturini & Cia Ltda., localizada na cidade de 

Jales – SP, desde o ano de 1956, vem aprimorando seus métodos e técnicas para a 

satisfação dos seus clientes e cada vez mais se preocupando com a sustentabilidade 

e dando grande importância do reuso da água. 

A presente pesquisa reporta sobre a importância que a água desempenha em 

empresas de mármores e granitos, a preocupação com o uso incorreto dela, 

apresentando os benefícios em adquirir o programa de reutilização da água. 

A água é indispensável para a produção nas indústrias, porém este recurso 

natural é escasso, assim, faz-se necessário a reutilização da mesma e justifica a 

realização deste trabalho. A ideia do projeto que a empresa do estudo de caso 

implantou tem como objetivo principal a redução no consumo de recurso hídrico e 

outros benefícios econômicos, assim, acabaram por adotar a água reutilizável. 

A empresa, portanto, de forma prática tem desenvolvido um projeto de 

reutilização de água. Este trabalho visou identificar como a empresa implantou e tem 
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mantido esse projeto, de forma a descrevê-lo e apresentar as vantagens obtidas pela 

implantação do referido projeto. Assim, tem-se o seguinte problema de pesquisa: 

Quais as principais vantagens para a empresa Venturini & Cia Ltda. em adotar o 

programa de reutilização da água?  

A contribuição maior deste trabalho é a de mostrar aos estudantes, gestores e 

sociedade que é possível obter benefícios econômicos e ambientais através da 

redução dos impactos causados pelas indústrias em sua produção por meio do reuso 

da água. 

 

3 OBJETIVOS  

Esta pesquisa teve como objetivo geral demonstrar uma forma prática de 

conservação do meio ambiente através do reuso da água em empresa particular. Para 

tanto, identificou-se a utilização de novas tecnologias de reutilização de água e 

descreveu-se as etapas do processo de reutilização da água. 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Com o grande crescimento da industrialização, aumenta-se o consumo de água 

potável forçando assim o reuso da mesma. O reuso da água vem ganhando espaço 

no mercado, pois as indústrias estão vivendo em um mercado cada vez mais 

competitivo, deve passar a melhor imagem a seus clientes e acabam sendo obrigadas 

a se adaptar as normas que estão cada vez mais rígidas. Tecnologias mais modernas 

e inovadoras vêm sendo utilizadas juntamente com as já existentes, para que o uso 

da água nas indústrias seja reduzido (GUERRA-FILHO, 2006).  

Segundo Moura e Oliveira (2008), as indústrias representam atualmente grande 

consumidora de água devido as atividades desenvolvidas em seu interior. Assim, 

torna-se necessária atenção especial aos meios disponíveis sobre a utilização da 

água de forma eficiente e consciente.  

Segundo Gadotti (2009), a sustentabilidade reproduz os princípios e valores da 

economia insustentável. Quando nos deparamos com a preocupação ambiental se 

torna necessário lembrar do conceito de sustentabilidade que segundo Sachs (2004, 

p. 29) sustentabilidade “[...] procura satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer o futuro, tendo em conta os recursos naturais disponíveis”. Esse 

conceito vem de encontro com este trabalho, pois as empresas devem ter como foco 
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satisfazer suas necessidades de produção atuais sem comprometer os recursos 

naturais, ou impactar o menos possível visando tanto o futuro da própria empresa 

quanto da população em geral.  

São citados oito tipos de tecnologias disponíveis para reuso da água conforme 

Guerra-Filho (2006), sendo Filtros Biológicos, Processo de Lodo Ativado, Processo de 

Coagulação, Floculação e Sedimentação, Tratamento com Ozônio, Adsorção em 

Carvão Ativado, Processo de Troca Iônica, Processo de separação por membrana e 

Eletrofloculação.  

Os diretores e gestores da empresa Venturini através de pesquisas e análises, 

decidiram aplicar o Processo de Floculação por apresentar fácil adaptação, trata-se 

da remoção de sólidos através da adição de produtos químicos lentamente em 

unidades de decantação. A escolha do coagulante e do polímero pode variar para 

cada tipo de reuso.  

A Constituição Federal de 1988 diz, em seu artigo 225 que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida [...]”. Conforme esse mesmo artigo, cabe “[...] ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações” (BRASIL, 1990).  

A base legal que determina como crime o descumprimento de normas 

relacionadas à poluição é a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 que dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. Esta lei prevê em seu artigo 54 que é crime “causar poluição de 

qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde 

humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora” (BRASIL, 2006). 

A poluição de águas surge quando substâncias são descartadas de forma 

incorreta e afetam a qualidade da água e os organismos vivos ali existentes. A 

poluição dos solos é causada pelo mau uso e/ou dispersões incorretas de resíduos 

sólidos ou efluentes líquidos que além de causar danos ao solo podem atingir o lençol 

freático, poluindo-o. A concentração de substâncias químicas que podem ser 

prejudiciais ao meio ambiente e aos seres humanos, refere-se a poluição do ar 

(AMOÊDO, 2008).  
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A Resolução CONAMA nº 005/93, em conformidade com a NBR nº 10.004 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT definiu em seu artigo 1º os 

resíduos sólidos como todos resíduos de atividades da comunidade de origem 

industrial, doméstica, entre outros incluindo nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, estes gerados em equipamentos e instalação de 

controle de poluição (BRASIL, 2014). 

 

5 METODOLOGIA 

A presente pesquisa faz parte de um projeto maior que visou identificar as etapas 

de produção do processo de reuso da água e se apresenta como estudo de caso na 

empresa Venturini & Cia Ltda., localizada na cidade de Jales-SP, sendo um estudo de 

caso de acordo com Yin (2001).  A pesquisa foi realizada com funcionários de 

produção e gerentes (de produção e administrativo). Neste trabalho constam os 

resultados referentes a descrição do processo de reutilização da água na indústria e 

a opinião e perfil dos gerentes entrevistados a fim de atender aos objetivos propostos. 

O município de Jales está localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo 

e segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Jales possui 

uma população de 47.012 em 2010 (IBGE, 2014). A empresa Venturini & Cia Ltda. foi 

fundada em 1956 pelo saudoso Carlos Venturini, na cidade de Jales-SP. No ano de 

1981 nasceu a Venturini Mármores e Granitos, reconhecida como sinônimo de 

qualidade no mercado de mármores e granitos, atendendo todo território nacional 

(VENTURINI, 2014).  

O método qualitativo norteia este trabalho. De acordo com Creswell (2007) este 

método envolve perguntas abertas textual pela coleta e análise de informações. 

Quanto aos fins esse trabalho apresenta-se como pesquisa exploratória e descritiva 

conforme Vergara (2007). Exploratória pela identificação de como a empresa Venturini 

& Cia Ltda. utiliza as novas tecnologias de reutilização da água e pela verificação de 

como se opera tal processo e onde se dá o aproveitamento da água. Descritiva porque 

descreve as etapas do processo de reutilização da água.  

Quanto aos meios foram realizados trabalhos de campo segundo Vergara 

(2007), pois envolve investigação empírica. Foram realizadas visitas técnicas aos 

arquivos com intuito de verificar o processo e evolução, na busca do reaproveitamento 

da água para redução de gastos e diminuição do impacto ambiental.  
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O total de funcionários no momento da pesquisa era de 224 funcionários 

referente à sede da empresa Venturini & Cia Ltda., sendo que 150 eram funcionários 

de produção. Foram realizadas entrevistas conduzidas por meio de um roteiro com 

perguntas semiestruturadas, qualitativas), com o gerente administrativo e o gerente 

de produção para ressaltar a decisão da empresa Venturini da escolha do tipo de 

reuso da água. Por fim, foram descritas as etapas do processo de reuso da água e 

apresentação das vantagens obtidas por meio da implantação do projeto. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1 Opinião e perfil dos gerentes 

Foram entrevistados o gerente administrativo e o gerente de produção, ambos 

possuem trinta e um ano de idade, tem ensino superior completo e atuam no cargo há 

cinco anos. 

O gerente administrativo observou a necessidade do reuso da água na empresa 

Venturini & Cia Ltda. em meados do ano de 2008, porém o projeto só foi implantado 

de maneira eficaz em 2010. A grande dificuldade a princípio foi a de encontrar um 

produto eficiente para que a água chegasse ao resultado esperado e sua reutilização 

fosse satisfatória. 

 A Venturini & Cia Ltda. investiu em empresas especializadas no tratamento de 

água, em equipamentos para separação dos resíduos da água, novas tecnologias, 

treinamento para capacitação dos funcionários para manuseio dos novos 

equipamentos e a distribuição de pomadas para evitar o aparecimento de micoses 

entre outros. Contudo, foram gastos aproximadamente R$ 1.600.000,00 (um milhão e 

seiscentos mil reais). 

 Segundo o gerente administrativo, a implantação do projeto foi de suma 

importância, pois reduziu os custos da água a ser usada na produção, não 

degradamos o meio ambiente com nosso processo fabril, aumentando ainda o lucro 

da empresa. 

 O gerente de produção afirmou que ao longo do tempo, novas tecnologias 

foram implantadas, como a utilização de água em todos os processos. Observando o 

grande uso de água a empresa decidiu implantar o processo de reutilização, tendo 

como vantagem custos bem menores para empresa e um ambiente de trabalho bem 

melhor. O processo utilizado foi o de decantação de barro, onde são retirados em 
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média 15 toneladas por dia, estes são encaminhados para o aterro autorizado que fica 

em Onda Verde - SP.  

 A água tratada é armazenada em reservatórios que ao chegarem ao nível 

máximo, automaticamente é transferida para rede de esgoto da Sabesp em Jales - 

SP. Contudo, a empresa verificou vários pontos positivos após a implantação do 

projeto de reuso da água, a mesma se encontra satisfeita com o retorno sustentável, 

aperfeiçoando-se cada vez mais no processo. 

 

6.2 Descrição do processo de reuso da água 

Seguindo o roteiro de entrevista com Gerente Administrativo e o Gerente de 

Produção, a empresa Venturini optou em adotar o processo de reuso da água 

(processo de floculação), pela grande demanda de produção.   

A princípio, a água para o consumo vem de dois pontos de captação 

subterrâneos dentro da empresa, sendo um poço artesiano de 20.000 (vinte mil) litros 

e outro semi-artesiano de 15.000 (quinze mil) litros. Esse volume de água é 

acomodado em caixa d’água e posteriormente disponibilizado para abastecimento dos 

equipamentos pneumáticos. Depois de utilizada, a água vai para tratamento e retorna 

já no setor produtivo, continuamente.  

Praticamente todos os equipamentos utilizam água de reuso, exceto duas 

máquinas nas quais não podem utilizar água no seu funcionamento devido às 

recomendações do fabricante. Essas máquinas participam no processo repondo água 

que se perde do circuito constantemente.  

Há monitoramento em equipamentos que possuem registros do quanto 

consomem de água. No tear cerca de 15 mil litros/hora, para desdobramento da 

matéria-prima bruta em chapas e no polimento dessas chapas, cerca de 20 mil 

litros/hora, processo feito por uma máquina com grande capacidade de produção.  

Existe a necessidade de medição em equipamentos que mais consome desse recurso 

e em outros não, pois o consumo é bem menor. No entanto, com a pesquisa, foi 

averiguado que no desdobramento de matéria-prima, a água utilizada não se reutiliza, 

pois o processo contém cal hidratada, composto prejudicial às maquinas que utilizam 

esta água.  

Contudo, existe monitoramento e manutenção periódica de todas as máquinas 

para minimizar gastos com bombeamento, armazenamento e energia gasta para 
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utilização do recurso hídrico. Essa manutenção é feita por mecânicos especializados 

da própria empresa.  

O processo de tratamento da água para reuso é simples e contínuo em circuito 

fechado. Toda água do processo produtivo segue por caneletas. Existem várias 

fendas feitas no piso da empresa que coletam água utilizada (figura 1) e transfere para 

coletores de maior porte que estão localizados do lado de fora do setor da empresa. 

Figura 1. Coletores de Água 

 

Fonte: Fotos da pesquisa na empresa Venturini & Cia Ltda., 2012.  

Antes de chegar ao tanque de decantação, toda água coletada recebe floculante, 

produto especial para tornar mais denso as partículas e detritos derivados do desgaste 

das pedras no processo. Existe um sensor que detecta a passagem de água e 

automaticamente libera o produto na água que segue para o primeiro tanque de 

decantação. Toda água que recebe o composto cai em um tanque para começar o 

processo, que torna a mesma reutilizada.  

No primeiro tanque existe um nível e quando esse é atingido uma bomba 

submersa é acionada automaticamente bombeando toda essa lama para um silo. A 

água já cristalina segue para mais quatro caixas de decantação. Depois que essa 

água sai do segundo tanque de decantação, a mesma segue para uma caixa d’água 

específica, por meio de bombeamento.  

Nas caixas verificou-se que o nível de partículas suspensas na água é bem 

menor e diminui gradativamente até o fim do processo. Essa água já pode ser 
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reutilizada pela maioria das máquinas no setor produtivo. Um técnico fica responsável 

pela avaliação das condições de reuso da água, pela aplicação de floculantes, pelo 

acompanhamento do processo e pela operação de máquinas, sendo tudo coordenado 

pelo técnico em segurança de trabalho da empresa. Com esse processo, pelas 

medições realizadas, a empresa consegue reaproveitar cerca de 60 % a 70 % de toda 

água utilizada, no entanto, somente pode ser reaproveitada para beneficiamento de 

pedras dentro da empresa, sendo imprópria para o consumo em qualquer outra 

dependência. Para que seja devolvida essa quantia de efluentes para a rede de esgoto 

a empresa possui outro investimento, ou seja, os cerca de 30 % restantes de água 

utilizada é descartada na rede de esgoto da companhia de abastecimento da cidade, 

a SABESP.  

A lama de descarte dos tanques de decantação segue para um silo. Nesse local, 

mais uma vez a água recebe floculante, o que separa ainda mais os resíduos que 

posteriormente vão para o filtro-prensa. Todo “barro” restante do processo de 

decantação entra por esta máquina, que filtra e comprime liberando o máximo possível 

de água e restando somente um material espesso com pouca umidade. 

Esse resíduo que provém do processo produtivo da empresa e reuso da água 

tratada, tem característica industrial, citada por laboratório como um produto que não 

pode ser descartado na natureza, visando principalmente a redução na capacitação 

de água subterrânea e redução de gastos, o que provavelmente venha ser tributado 

por órgãos governamentais que as controlam, o reuso se apresenta como vantajoso.  

O investimento foi de aproximadamente R$ 1.600.000,00 (Um milhão e 

seiscentos mil reais) em todo processo produtivo para reuso e produção a úmido na 

Venturini, desde os equipamentos, sistema de redirecionamento, bombeamento de 

água, infraestrutura e construção.  

Na pesquisa foi constatado ainda que a empresa, preocupada com a sua 

responsabilidade socioambiental, procura seguir as obrigações e normas vigentes e 

não procura promover a degradação ambiental. Este projeto de reuso de água é o 

único deste tipo desenvolvido atualmente, porém, diante da preocupação ambiental, 

existe o interesse em criar um aterro próprio para depósito de resíduos gerados do 

processo fabril, de acordo com a absorção de todas as etapas do projeto atual e o seu 

desenvolvimento normal.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa Venturini & Cia Ltda. tem se mostrado preocupada com a 

preservação do meio ambiente, das relações humanas de produção e dos recursos 

naturais, um tema constante nos dias atuais.  

Ressalta-se que a legislação tem sido benéfica a todos, principalmente ao meio 

ambiente que passa a não receber mais esses resíduos sem tratamento ou destino 

correto.  E até quando as empresas terão que ser penalizadas para tomar atitude 

perante a sociedade e o planeta? O presente artigo demonstrou que se cada empresa 

fizer sua parte teremos benefícios ou ao menos uma diminuição nos impactos 

causados ao meio ambiente. 

O reuso da água no processo produtivo, representa um valioso diferencial 

competitivo no mercado consumidor, visto que cada vez mais pessoas se preocupam 

com a sustentabilidade, podendo fazer parte de uma estratégia de lucratividade 

organizacional, como prova a empresa. 

A captação reduzida de água superficial e subterrânea, promovendo uma 

situação ecologicamente equilibrada, representa uma das vantagens observadas na 

pesquisa.  A redução de custos pela reutilização da água, responsabilidade 

socioambiental e atendimento as leis vigentes no Brasil, representam as principais 

vantagens do reuso da água na indústria, o que responde ao problema e atinge o 

objetivo da pesquisa. O “marketing verde” realizado pela empresa contribui para uma 

boa imagem da empresa Venturini & Cia Ltda. no mercado e na sociedade, 

favorecendo-a na venda de seus produtos. 
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