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RESUMO 

 

SANTANA, Bruna Teles. Gestão Ambiental: gestão do reaproveitamento da água 
na empresa JBS na unidade de Araputanga-MT. 2015. 24 p. Trabalho de Curso. 
Curso de Administração. Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 

 

A Gestão Ambiental dentro das organizações tem assumido grandes proporções nos 

últimos anos, principalmente com os avanços da globalização e a evolução 

tecnológica. Com isso as empresas precisam tomar algumas decisões para evitar 

maiores danos causados ao meio ambiente através dos processos produtivos, para 

se manter no mercado as empresas hoje em dia tem que se enquadrar nos 

parâmetros de preservação ambiental para que não perca sua presença no 

mercado. A água é fonte de vida, é um recurso natural essencial, todo ser vivo 

depende dela para viver, por maior que seja sua importância as pessoas continuam 

poluindo suas nascentes e rios, assim esquecem que não podemos viver sem ela, 

água quando utilizamos em grande quantidade de forma incorreta, pode vim a faltar, 

e com essa falta a nossas condições de vida pioram e também toda a atividade 

econômica é prejudicada, é por isso que é de interesse geral o uso equilibrado da 

água. Adequação da água para acertar um fim nas atividades econômicas e no 

trabalho envolve sua transformação em bem econômico, água e recurso hídrico são 

termos comumente porem com o mesmo significado, recurso hídrico é espécie, é a 

água como bem econômico. Responsabilidade Social Empresarial tem como 

definição de grande importância tanto no ponto de vista social quanto no ambiental o 

desenvolvimento de negócios sustentáveis. Assim a empresa pretende diminuir os 

impactos negativos na comunidade e no meio ambiente respeitando e preservando 

os recursos culturais, ambientais e reduzindo a desigualdade social. Sendo assim, o 

presente trabalho vem demonstrar a importância da reutilização da água, 

contribuindo assim com a preservação do meio ambiente e com a saúde financeira 

da empresa. 

 

Palavra-chave: Gestão Ambiental, Reaproveitamento da água, Recursos Hídricos 
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ABSTRACT 

 
SANTANA, Bruna Teles. Environmental management: reuse of water management 
in the company JBS in Araputanga -MT unit. 2015. 24 p. Course work. Administration 
Course. Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

The Environmental Management within organizations has assumed large proportions 

in recent years, especially with the advances of globalization and technological 

change. With that, companies need to make some decisions to avoid further damage 

to the environment through the production processes, to stay on the market the 

companies nowadays have to fit the parameters of environmental protection so as 

not to lose its market presence. Water is the source of life, is an essential natural 

resource, every living being depends on it to live, however great its importance 

people continue polluting their water sources and rivers, so forget that we cannot live 

without it, water when we use large amounts incorrectly, can come to miss, and this 

lack to our living conditions worse and also all economic activity is impaired, is why it 

is in the public interest the balanced use of water. Water fitness to hit an end to the 

economic activities and the work involves its transformation into an economic good, 

water and water resources are terms commonly but with the same meaning, water 

resource is kind, is water as an economic good. Corporate Social Responsibility has 

as of high importance both in social terms and in environmentally sustainable 

business development. Thus, the company aims to reduce the negative impacts on 

the community and the environment while respecting and preserving the cultural, 

environmental resources and reducing social inequality.Thus, the present study is to 

demonstrate the importance of water reuse, thus contributing to the preservation of 

the environment and the company's financial health. 

 

Keyword: Environmental Management, Water Reuse, Water Resources 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz um estudo sobre o tema Gestão Ambiental. 

Está delimitado sobre um campo de estudo onde está presente a 

preocupação e cuidado com a qualidade da reutilização e do descarte da água 

depois de um determinado processo de produção, na empresa JBS - Araputanga. 

O motivo que levou a acadêmica a optar pelo tema Gestão do 

Reaproveitamento da Água, se deu pelo fato de ser um assunto muito importante, no 

entanto, percebe-se através de notícias divulgado nas mídias a falta de água, 

ganhando assim um grande respaldo em relação ao assunto, pois várias regiões do 

país veem travando uma batalha com sua escassez. 

As empresas por sua vez, passaram a adotar medidas que venham tentar 

amenizar essa situação. A escolha do tema justifica também por não haver nenhum 

material de estudo (projetos e monografias) sobre Gestão do Reaproveitamento da 

Água na Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP). Assim, este trabalho irá somar 

ao acervo bibliográfico da FCARP, contribuindo para o conhecimento universitário e 

das pessoas que se interessarem pelo assunto. 

A técnica de reutilização da água em uma empresa visa diminuir a quantidade 

de água desperdiçada e assim reutiliza-la em outros setores dentro da mesma 

empresa, proporcionando uma redução nas despesas e consequentemente à 

diminuição no impacto ambiental. Para ter a informação de como as empresas estão 

lidando com a escassez da água e como estão agindo em relação a essa situação, o 

projeto visou buscar qual a postura que a empresa está tomando em relação a 

utilização deste recurso, ou seja, se tais medidas tomadas estão surtindo os efeitos 

desejados e quais os impactos causados no meio ambiente. 

Esta pesquisa teve o propósito de enfatizar como a escassez da água vem 

afetando as atividades dentro das empresas, e quais as atitudes que as mesmas 

estão tomando para poder amenizar ou sanar tal situação sem comprometer o meio 

ambiente a sua volta. Dessa forma o projeto questiona, qual a importância da 

reutilização eficaz da água na indústria JBS na unidade de Araputanga no Vale do 

Jauru quanto à preservação do meio ambiente? E assim este estudo foi 

desenvolvido buscando responder a este problema. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi demonstrar para as empresas a 

importância da reutilização da água, e como medidas simples podem interferir de 
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forma positiva no ciclo da água e nas suas despesas, contribuindo assim com a 

preservação do meio ambiente e com a saúde financeira da empresa. 

Especificamente, este trabalho traz quatro objetivos: verificar como é feito o 

tratamento da água na empresa JBS na cidade de Araputanga; pesquisar a 

importância da gestão da água no meio empresarial; alertar as organizações quanto 

há relação do desperdício de água; demonstrar ideias de como as organizações 

pode reutilizar a água; 

Para que a pesquisa obtenha êxito foi utilizado um método de pesquisa 

Bibliográfica e o método Qualitativo. Portanto o presente trabalho contextualiza a 

gestão social e ambiental visando a importância da água e seu uso, enfatizando os 

recursos hídricos e responsabilidade social e empresarial. Por fim traz também a 

Metodologia utilizada e a apresentação dos resultados obtidos. 

A estrutura do presente trabalho de curso é constituída de introdução, 

contextualização, referencial teórico, metodologia da pesquisa, análise dos dados da 

pesquisa de campo, considerações finais e referencias. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

JBS S/A foi fundada por Jose Batista Sobrinho em 1953 na cidade de 

Anápolis/Goiás, JBS S/A é a maior empresa brasileira no setor de carne bovina do 

mundo, é líder de mercado no Brasil e na Argentina segundo sites JBS. Ela esta 

presente em todos os continentes, com frigoríficos e escritórios no Brasil, Itália, 

Austrália, EUA, Uruguai, Paraguai, México, China e Rússia, entre outros países. 

Com acesso a 100% dos mercados consumidores, possui 140 unidades frigorificas 

no mundo, a capacidade de abate acima de 70.000 bois por dia e mais de 120mil 

colaboradores. 

A unidade de Araputanga MT esta localizada a 1,5 quilômetros da cidade – 

bairro industrial. Atualmente a empresa esta dividida em 55 setores sendo 

considerada uma das melhores do grupo. A empresa iniciou suas atividades em 

01/06/2001 e hoje com capacidade de abate em média de 900 bois/dia, e há 13 

anos vem contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. 

 

FOTO 1 – Vista panorâmica Unidade JBS Araputanga 

 
Fonte: AMORIM FILHO, 2015 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

 

3.1 Gestão Social e Ambiental 

 

De acordo com Sabbagh, “a gestão ambiental, no seu papel integrado e 

contínuo de promover a compatibilização das atividades humanas com a qualidade e 

a preservação do patrimônio ambiental” (2011, p. 84,85). 

À medida que a humanidade vai tomando consciência do seu papel social, 

alguns tem se perguntado sobre a Responsabilidade Social de algumas empresas, 

pois muitas organizações consideram socialmente responsáveis, este assunto 

responsabilidade social só teve maior destaque quando ocorreu uma maior pressão 

da sociedade, dos meios de comunicação e de ONGs sobre o mundo 

organizacional. 

Com a propagação rápida da informação e a vigilância cada vez maior e com 

o próprio consumidor aumentando o nível de exigência em relação aos programas 

das empresas e a forma como eles são comunicados, os consumidores tendem a 

dispensar produtos e serviços que venha estar prejudicando o meio ambiente, e que 

não está de forma correta perante as leis e normas ambientais promulgadas em todo 

o país. 
A gestão ambiental hoje é um assunto da atualidade, ameaça a sobrevivência 

do ser humano, a extinção das espécies da fauna e flora, e as mudanças de 

temperaturas que estão variando a todo o momento devido a existência de gases 

poluentes, fazem com que a questão ambiental seja bem debatidas em todo o 

mundo, fazendo com que as empresas se empenhem mais. Com a conscientização 

de todos como indústrias, governo e a sociedade podem ajudar e muito na gestão 

ambiental. 

 
O bem ambiental é, portanto, um bem de uso comum do povo, podendo ser 
desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e, 
ainda, um bem essencial à qualidade de vida. Devemos frisar que uma vida 
saudável reclama a satisfação dos fundamentos democráticos de nossa 
Constituição federal, entre eles, o da dignidade da pessoa humana, 
conforme dispõe o art. 1º, III (FIORILLO, 2009, p.109). 
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Contudo podemos notar que o assunto sobre gestão ambiental e 

responsabilidade social vem crescendo muito e com uma grande importância nas 

organizações. A organização vem cada vez mais se preocupando com este assunto, 

tendo como um grande desafio alcançar soluções capazes de harmonizar o plano 

econômico e ambiental. Essa gestão dá o caminho para a organização que decidir 

adotar a melhor pratica para tornar mais sustentável seus processos produtivos e 

assim assumirem sua responsabilidade social. 

 

 

3.2 A Importância da Água  

 

A água constitui elementos importantes à vida animal e vegetal, nós seres 

humanos necessitamos de uma água com qualidade e de quantidade suficiente para 

a proteção de nossa saúde.  

O planeta terra é constituído em grande parte pela água o que se torna um 

dos recursos mais abundantes do planeta, mas de toda essa água que existem em 

nosso planeta apenas uma pequena porcentagem refere-se à água doce, que 

podemos estar utilizando ela depois que se torna potável. 

 
Pode-se verificar que o total de água existente em nosso planeta, cerca de 
97,5% são de aguas salgadas, e, consequentemente, cerca de 2,5% são de 
águas doces. Entretanto, cerca de 68,7% desses recursos são constituídos 
por águas armazenadas nas regiões polares e em geleiras diversas, e cerca 
de 30,1% são águas doces, as quais se encontram em reservatórios 
subterrâneos (PETERS, 2005, p.207).   

 

Segundo Rocha, “para o consumo público e as atividades econômicas 

utilizam-se as águas emersas ou as águas interiores dos continentes e ilhas, 

captadas dos rios, lagos e represas” (2011, p. 19). 

 A água é fonte de vida, é um recurso natural essencial, todo ser vivo depende 

dela para viver, por maior que seja sua importância as pessoas continuam poluindo 

suas nascentes e rios, assim esquecem que não podemos viver sem ela. Após o uso 

da água, antes de voltar para a natureza ela deve ser novamente tratada, quando 

tratada poderá voltar de forma correta e sem contaminar os rios. 
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3.2.1 Uso da Água  

 

A água pode ser usada de diversa maneiras, Rocha comenta que, “abastece 

as populações, irriga o solo para produzir alimentos, é matéria prima na produção 

industrial, gera energia hidroelétrica, mantém a navegação fluvial” (2011, p. 50). 

 Água quando utilizamos em grande quantidade de forma incorreta, pode vim 

a faltar, e com essa falta a nossas condições de vida pioram e também toda a 

atividade econômica é prejudicada, é por isso que é de interesse geral o uso 

equilibrado da água. 

 Segundo Antunes, “da água doce existente no mundo são utilizadas 73% na 

agricultura, 21% na indústria e 6% como água potável” (2012, p. 889). 

 A utilização da água na agricultura é onde se tem o maior número de 

desperdício, pois quase 60% do seu volume total são perdidos antes de chegar à 

planta. Agência Nacional de Águas (ANA) relata que a irrigação é o maior usuário 

de água no Brasil, com uma área irrigável de aproximadamente 29,6 milhões de 

hectares. 

 

 

3.2.2 Agencia Nacional de Águas – ANA 
 

A Agência Nacional de Águas - ANA, é um órgão junto ao Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, tem o intuito de disciplinar, a operacionalização, o controle e a 

avaliação os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela 

Lei n.º 9.433/1997, dentre outras competências, regular e fiscalizar os usos das 

águas dos rios e lagos e represas de domínio da União, evitando a poluição, e 

garantindo água em quantidade suficiente e de boa qualidade para a atual e futura 

geração. 

 
A Agência Nacional de Águas - ANA é uma autarquia federal em regime 
especial criada pela Lei 9.984/2000, que atua como agente normativo e 
regulador do setor, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a função 
de implementar a PNRH (AMADO, 2013, p. 326).  

  

Agência Nacional de Águas tem como grande missão coordenar a gestão 

integrada dos recursos hídricos e condicionar o acesso à água, com uso sustentável 
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assim podendo garantir uma boa qualidade. A instituição ANA pretende ser 

reconhecida pela sociedade como referência na gestão e no conjunto de normas dos 

recursos hídricos e na promoção do uso sustentável da água. 

 

 

3.2.3 Reservas e Escassez de Água 
 

 As reservas de água estão ameaçadas em grande parte do planeta, as 

mudanças climáticas ajudam a ter uma alteração no regime das chuvas, como em 

alguns lugares com bastantes chuvas trazendo assim enchentes e alagamentos, e 

em outros lugares a escassez da chuva trazendo secas, e com isso a chuva tendo 

em grande ou pouca quantidade afeta o mundo todo. 

Segundo Barros; Amin, “qualquer modificação nos componentes do clima ou 

da paisagem alterará a quantidade, a qualidade e o tempo de resistência da água 

nos ecossistemas e, por sua vez, o fluxo da água e suas características” (2008, p. 

89). 

Com a escassez de água em vários países a uma preocupação em alguns 

setores de produção com essa falta, tento assim que se adaptar e reaproveitar a 

água em vários setores para que assim atenda suas necessidades e não aja 

desperdiço. Empresas que utilizam água em grande quantidade terão que se 

adaptar e estar prontas para quando as mudanças climáticas virem a afetar as 

reservas de água do mundo. 

Por tanto, com essas mudanças climáticas deveremos desde já começar a 

prevenir adotando tecnologias eficientes com a capacidade de reaproveitar ou até 

mesmo a utilizar de maneira correta.  

 

 

3.3 Recursos Hídricos 
 

De acordo com Rocha (2011, p. 30), recurso hídrico é um recurso natural 

reconhecido como renovável, mas limitado. Adequação da água para acertar um fim 

nas atividades econômicas e no trabalho envolve sua transformação em bem 

econômico, água e recurso hídrico são termos comumente porem com o mesmo 

significado, recurso hídrico é espécie, é a água como bem econômico. 
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Todo recurso hídrico é água, mas nem toda água é recurso hídrico; nem 
sempre seu uso possui viabilidade econômica. A apropriação da água para 
atingir um fim nas atividades econômicas e no trabalho envolve sua 
transformação em bem econômico, que passa a ser considerado um 
recurso hídrico (ROCHA et al, 2011, p. 30). 
 

Dentro das legalidades recursos hídricos, vem marcando o interesse 

econômico de exploração e aproveitamento na política de recursos hídricos e gestão 

de recursos hídricos. 

 

 

3.3.1 Politica Nacional de Recursos Hídricos 
 

 A Lei N° 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, referida a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) que tem como fundamento que a água é um bem público 

de uso comum que tem recurso natural limitado com valores econômicos, que em 

época de escassez o consumo para a população e os animais é prioritário, nos 

recursos hídricos sua gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas e também 

contar com o apoio do Poder Publico e comunidades, tendo a bacia hidrográfica 

como a unidade territorial para levar a pratica da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SNGRH). 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) para o autor Amado tem 

como seguintes objetivos: 

 
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;  
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;  
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (AMADO, 
2013, p. 320-321). 

 

A importância e necessidade da proteção das águas contra as varias formas 

de poluição que encontramos hoje, a preocupação de ter uma água de boa 

qualidade e de uso adequado para atender hoje e as futuras gerações traduzindo-se 

em normas legais que tem a pretensão de regular e controlar a sua utilização, de 

maneira que os padrões e critérios seja objetivo através de uma Política Nacional de 



16 
 

Recursos Hídricos (PNRH), e executados através de um Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). 

 

 

3.4 Responsabilidade Social e Empresarial (RSE) 
 

Responsabilidade Social nas empresas significa uma visão empreendedora 

mais preocupada com o entorno social em que a empresa está inserida, ou seja, 

sem deixar de se preocupar com a necessidade de geração de lucro, mas 

colocando-o não como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para se atingir 

um desenvolvimento sustentável e com mais qualidade de vida (KAPAZ apud 

BOLONEZE, 2012, p. 4). 

   
 Assim, os empresários estão se conscientizando de que a empresa não é 

somente uma unidade de produção e distribuição de bens e serviços que 
atendem a determinadas necessidades da sociedade, mas que deve atuar 
de acordo com uma responsabilidade social que se concretiza no respeito 
aos direitos humanos, na melhoria da qualidade de vida da comunidade e 
da sociedade mais geral e na preservação do meio ambiente natural (DIAS, 
2011, p. 175). 

 

  E com isso a Responsabilidade Social Empresarial tem como definição de 

grande importância tanto no ponto de vista social quanto no ambiental o 

desenvolvimento de negócios sustentáveis. Assim a empresa pretende diminuir os 

impactos negativos na comunidade e no meio ambiente respeitando e preservando 

os recursos culturais, ambientais e reduzindo a desigualdade social 
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4 METODOLOGIA 

 

Segundo Silva, “A metodologia relaciona-se com os objetos e a finalidade do 

projeto. Deve escrever os passos dados para alcançar os objetivos” (2003, p. 59). 

Os procedimentos metodológicos procuram expor as etapas a serem 

traçadas, ou seja, traz de forma concreta os procedimentos de investigação 

compreendendo o modo de obtenção de dados que sustentarão a pesquisa.  

O tema escolhido para o desenvolvimento deste projeto é um assunto que 

vem ganhando uma grande importância nos últimos anos, principalmente no setor 

industrial, obrigando assim as empresas a tomarem atitudes até mesmo drásticas 

para sanar os problemas em evidencia neste projeto, onde visto que se trata de um 

recurso finito. 

 O tipo de pesquisa quanto a forma de abordagem foi de forma qualitativa com 

pesquisa descritiva e procedimentos técnicos bibliográficos. 

 Portanto a abordagem de forma qualitativa visa a buscar os significados e 

características de determinadas situações encontradas no ambiente pesquisado 

Dessa forma a pesquisa descritiva procura descrever os processos que estão 

introduzidos na empresa, através da coleta de dados com questionários compostos 

por perguntas fechadas com respostas de múltipla escolha, entregue pessoalmente 

ao gerente administrativo da instituição, acompanhado de uma carta solicitando a 

colaboração para com a pesquisa. 

 Com esse tipo de pesquisa, os fatos são analisados, classificado se 

interpretados, sem que o pesquisador intervenha neles, uma das qualidades da 

pesquisa é a técnica unificada da coleta de dados, realizada especialmente através 

de questionários e da observação ordenada. 

 Deste modo foi utilizado no desenvolvimento do projeto livros, artigos, 

revistas, site, ou seja, todo tido de artigo publicado relacionado ao tema pesquisado. 

Sendo assim, os dados obtidos através dos métodos de abordagem passou 

por um processo de análise e interpretação dinâmica, atingindo os objetivos do 

presente projeto. 

O Método que foi adotado é o dedutivo que procurou debater o entendimento 

lógico chegando a uma conclusão dos fatos coletados. 
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Neste contexto podemos ver que, “A dedução é o caminho das 

consequências, pois uma cadeia de raciocínio em conexão descente, isto é, do geral 

o particular, leva à conclusão” (ANDRADE, 2007, p. 121). 

Assim a presente pesquisa levantou argumentos e contradições dos 

argumentos para possíveis discussões até adquirir os resultados. 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados o questionário, onde visa à 

busca de informações através de um roteiro de perguntas previamente elaborado de 

forma objetiva e fácil entendimento. 

 Assim, o presente método ressalta a importância das informações fornecidas 

pelo colaborador, deixando claro o propósito de sua aplicação. 

 Deste modo a empresa que foi definida para a realização desse projeto é a 

JBS, localizada no município de Araputanga - MT, onde esteve realizando uma 

pesquisa sobre a Gestão do Reaproveitamento da Água na Empresa JBS FRIBOI no 

Vale do Jauru.  

Foi utilizado no projeto as amostras não-probabilísticas, que trouxe um apoio 

na pesquisa de campo. 

Portanto foi encaminhado a empresa uma carta de apresentação e um termo 

de consentimento, que foram entregues a administração da referida empresa. 
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5. ANALISE DOS DADOS 

 

1 - À quanto tempo a empresa se preocupa com o reaproveitamento da água? 

R: O grupo sempre e esteve evidenciado este assunto. A organização de um corpo 

técnico de engenharia vem desde 2000. O consumo de agua é um indicativo técnico 

tratado diariamente, como os indicativos de produção. E reaproveitamento de água é 

uma ferramenta comprovada que reduz o consumo de agua, portanto causando um 

menor impacto no corpo hídrico. O consumo de água é meta para toda equipe de 

gerencia. 

Assim podemos notar o quanto a empresa se preocupa com o 

reaproveitamento da água, pois ela vem a 15 anos trabalhando na melhoria e na 

eficácia dessa técnica visando à redução do consumo e do impacto ambiental. 

  

2 - O que levou a Empresa a fazer esse tipo de trabalho? 

R: Esta nos ideais do grupo implementar o desenvolvimento sustentáveis, 

Consciência Ambiental e atendimento de requisitos de órgãos Ambientais, 

estabelecer laços de confiança com a sociedade e clientes.  

De acordo com a resposta da questão, fica claro a preocupação da empresa 

com o meio em que ela está instalada, procurando assim adotar medidas nas quais 

possam amenizar o impacto dos seus processos produtivos. 

 

3 - Quanto custou para a empresa fazer este tratamento? 

R: Com o Meio Ambiente a empresa não tem a visão custo, mas sim de investimento 

e melhorias, investe muito anualmente, tendo que fazer um levantamento mais 

minucioso para apurar investimento. 

Podemos notar que a instituição não faz mensuração dos gastos mas a uma 

preocupação no que esta sendo investido e se investe com qualidade tendo assim 

um resultado satisfatório. 

 

4 - Quantos proficientes trabalham no tratamento da água? 

R: 08 colaboradores, alocados no tratamento de água e efluentes. 

Por ser uma empresa de grandes proporções a mesma dispõe de uma equipe 

de colaboradores destinados exclusivamente para a realização do processo de 

reaproveitamento da água. 
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5 - Qual é o Impacto Ambiental que pode causar para uma empresa que não aplica 

este trabalho? 

R: Ao não aplicar projetos de reaproveitamento de agua, aumenta 

consideravelmente o consumo de água, assim retirando um maior volume de agua 

do rio, gerando maior quantidade de efluente, além de visão negativa com 

investidores, bolsa de valores, acreditações internacionais, clientes, ong’s entre 

outros. 

Nota-se que a empresa tem plena consciência dos possíveis impactos 

causados pela não adoção de algum projeto de reaproveitamento da água. Impactos 

esse que não afetariam apenas o meio ambiente mais sim a saúde financeira da 

empresa tanto no aumento dos custos como na redução de investidores. 

 

06 - A empresa tem ajuda da Prefeitura da Cidade ou de outros nessa atividade?  

R: Não estabelecemos vínculos com prefeituras, mas não deixamos de fazer a parte 

social, recebemos alunos de escolas publicas para conhecer o sistema de Gestão 

Ambiental e palestras de conscientização. 

Fica claro que o desenvolvimento dessa atividade é de total responsabilidade 

da empresa tanto no seu desenvolvimento quanto na manutenção dos gastos 

referente a tal atividade e que a mesma mantem um projeto social com as escolas 

da cidade realizando um trabalho de conscientização com os alunos. 

 

07 - A empresa aplica cursos do uso consciente da água para os seus 

colaboradores? 

R: Todos Colaboradores ao fazer parte do grupo participa de palestra de 

conscientização, entre esta palestra esta do meio ambiente onde é trabalhado a 

sensibilização do funcionário, e durante datas comemorativas como dia mundial da 

agua e meio ambiente, cartazes explicativos. Temos meta de consumo de agua 

dentro da empresa e envolvemos todos os funcionários, independentemente da 

hierarquia. 

Pode-se ver o tamanho da seriedade da empresa em relação as este 

processo e o compromisso dela em conscientizar todos os colaboradores e ao 

mesmo tempo envolve-los de maneira direta na redução do consumo de água e 

assim atingir a meta de consumo esperada. 
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08 - Quais os benefícios que a empresa tem com esse trabalho? 

R: Preservação do corpo hídrico maior riqueza do grupo, Aumento do volume de 

produção sem aumentar o consumo de agua, inúmeros, tanto com a visão com 

clientes, mídia e atendimento de órgãos Ambientais. 

Os benefícios causados pelo desenvolvimento desse projeto pela empresa 

são inúmeros, onde podemos destaca a preservação dos recursos hídricos e o 

aumento de produção sem o aumento do consumo e deixar claro à sociedade o 

comprometimento da empresa com o meio ambiente. 

 

9 - Qual o prejuízo a empresa teria caso não aplicasse essa atividade? 

R: Cada vez mais os órgão ambientais estão mais rígidos quando a atribuição da 

Outorga documento que permiti a utilização do recursos hídricos e estabelece uma 

cota. Empresa que não buscar projetos para redução de consumo de água com 

certeza não vão obter licença Ambiental de funcionamento. 

Os clientes cada vez mais pedem certificados como ISO 14001 – Sistema de Gestão 

Ambiental.  

Fica bem claro que a empresa que não adotar as medidas de 

reaproveitamento da água está sujeita a multas e não irão obter a licença ambiental 

para funcionamento, uma vez que o órgão ambientas estão cada dia mais rígidos e 

seus clientes estão mais exigentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme apresentado no trabalho, as questões ambientais estão cada vez 

mais centralizadas nas discussões realizadas no meio empresarial e pela sociedade, 

com a má utilização da água e a escassez deste recurso natural tem afetado 

intensamente todo o nosso meio, principalmente na agricultura que é uma grande 

fonte de alimentos. 

As empresas que querem continuar no mercado precisam adotar em seu 

planejamento estratégico, a abordagem de gestão ambiental empresarial como uma 

grande e importante ferramenta de gestão. 

Como a prevenção da poluição é de grande importância e traz maiores 

benefícios às empresas, devido a utilização dos recursos naturais de forma racional, 

trará assim melhorias em seu processo produtivo e também reduz seus custo de 

produção. 

Assim o resultado desse trabalho procurou atentar as empresas em diminuir o 

consumo de água, com a implantação de um sistema de reuso da água já utilizada, 

demonstrando assim a diminuição no consumo e reaproveitando sempre que 

possível, ou seja, de maneira econômica, viável e sustentável na gestão ambiental. 

Deixo aos acadêmicos que futuramente gostariam de contribuir com 

pesquisas referente a gestão ambiental que possam pesquisar sobre a proporção de 

empresas que utilizam do reuso de agua; sobre a reutilização de agua no ambiente 

doméstico. 

Fica assim, minha contribuição para a sociedade, para a academia e para 

todos que se interessarem por este tema, uma vez que este trabalho para a 

Faculdade Católica Rainha da Paz, foi realizado de forma inédita, sendo o primeiro 

exemplar sobre o referido tema. 
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