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Monitoramento online do consumo de água Reuso na irrigação e banheiros

Sistema de Tratamento de Efluente Biológico e 
Industrial na Unidade Crato.



Q1: Título do projeto ambiental participante: Gestão de águas - Tratamento e reuso nas 
operações

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Gestão Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Grendene S.A
Nome fantasia: Grendene S.A
Setor de atuação: Calçados
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 25/02/1971
Número de colaboradores: 22842

Q4: Informações de contato:
Endereço: Avenida Pedro Grendene, 131
Bairro: Volta Redonda
Cidade: Farroupilha
Estado: Rio Grande do Sul
CEP: 95180000
Telefone com DDD: 54 21099000

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Carlos André Carvalho
Cargo: Gerente de Desenvolvimento Sustentável
E-mail: carlos.carvalho@grendene.com.br
Telefone com DDD: 54 91957697

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 09:07:10sexta-feira, 7 de novembro de 2014 09:07:10
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 13 de novembro de 2014 03:44:09quinta-feira, 13 de novembro de 2014 03:44:09
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  201.31.109.102201.31.109.102

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#118
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Taisa Sandolli Rossetto
Cargo: Especialista em Meio Ambiente
E-mail: taisa.rossetto@grendene.com.br
Telefone com DDD: 88 92255239

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 07/05/2012

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 60

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 29.950

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o
projeto:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q14: O projeto é decorrente de exigências de
órgãos regulamentadores?

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A água potável limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para o 
funcionamento dos ecossistemas, comunidades e economias. Mas a qualidade da água em todo o mundo é 
cada vez mais ameaçada à medida que as populações humanas crescem, atividades agrícolas e industriais 
se expandem e as mudanças climáticas ameaçam alterar o ciclo hidrológico global.
O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos recursos hídricos. A 
disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores totalizados para o País, indica uma situação 
satisfatória, quando comparada aos valores dos demais países informados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Entretanto, existe uma distribuição espacial desigual dos recursos hídricos no território 
brasileiro. Cerca de 80% de sua reserva hídrica está concentrada na região hidrográfica Amazônica, onde se 
concentra o menor contingente populacional e valores reduzidos de demandas consuntivas. 
A oferta hídrica nas bacias brasileiras está também relacionada à distribuição espacial e à sazonalidade da 
precipitação. Na região Nordeste do Brasil, onde as fábricas produtivas da Grendene estão localizadas, a 
precipitação média anual (histórico 1961 e 2007) é a terceira pior do Brasil, com uma média 40% inferior à 
média nacional. O regime pluviométrico anual está centrado em apenas quatro meses do ano, e tem 
enfrentado períodos prolongados de escassez de água nos últimos anos. No ano de 2014 foi registrada a pior 
seca dos últimos 55 anos no estado do Ceará, fortemente influenciado pelas ações antrópicas.
O Relatório do Clima do Brasil, produzido recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), avalia as mudanças climáticas no Brasil até o final do século XXI. Utilizando modelos atmosféricos 
regionais, com resolução de até 50 km, o relatório conclui que, no cenário otimista de emissões de gases do 
efeito estufa do IPCC AR4, o aquecimento global sobre o Nordeste do Brasil chegaria entre 1°C a 3°C e a 
chuva ficaria entre 10%-15% menor que o presente. Já no cenário climático pessimista, e mais próximos dos 
níveis observados de emissões globais de gases do efeito estufa, as temperaturas aumentariam de 2°C a 4°C 
e as chuvas reduziriam entre 15-20% no Nordeste, até o final do século XXI.
Combinado ao cenário preocupante de oferta hídrica, a qualidade da água também é alarmante. Apenas 
38,7% dos esgotos gerados no Brasil são tratados, sendo que no estado do Ceará, esse índice cai para 
32,79%, o que afeta diretamente a qualidade dos recursos hídricos, e a saúde da população.
A Grendene possui 3 unidades produtivas localizadas no estado do Ceará. O consumo total de água potável é 
em média de 37.000 m³ mensais, sendo aproximadamente 23% de fontes subterrâneas e 77% de fonte 
superficial. Do volume consumido, 20% é destinada aos processos industriais, e 80% está relacionado ao 
consumo humano, distribuído entre os refeitórios, banheiros, vestiários, de mais de 23.000 funcionários.
Até o final de 2012, a água após ser consumida, era lançada nos sistemas públicos de tratamento, que não 
possibilitava a implementação de práticas de reuso e conservação desse recurso.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Visando o uso sustentável da água e o cuidado com esse recurso, buscou-se soluções que abrangessem a 
Qualidade da água ao devolvê-la para o meio ambiente, a priorização do uso da água potável para fins 
nobres e a redução dos desperdícios no consumo desse bem.
  Baseado nessas premissas, foram desenvolvidas ações referentes ao tratamento das águas residuárias 
dentro da empresa – controle da poluição, a ações de reuso da água – conservação do recurso e ações de 
monitoramento e gerenciamento do consumo de água – preservação da água.
1) Controle da Poluição:
1.1) Instalação de 4 Estações de Tratamento de Efluentes Biológicos nas 3 unidades produtivas: com 
tratamento médio de 21.500 m³ de efluente sanitário por mês.
1.2) Instalação de sistema compacto de tratamento de efluentes industriais, com tratamento mensal de 
10.000 litros de emulsão oleosa;
2) Conservação da água:
2.1) Implantação de reuso de efluente tratado para irrigação;
2.2) Início da implantação do sistema de reuso em vasos sanitários;
3) Preservação da água:
3.1) Monitoramento do consumo de água on-line para identificar anormalidades no abastecimento que se 
caracterizem como vazamentos ou desperdícios.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
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5.000 caracteres)

As fábricas produtivas da Grendene, localizadas no Ceará, empregam mais de 23.000 funcionários diretos em 
sua operação. Na maior unidade fabril, localizada em Sobral, no norte do Estado, a Grendene é a indústria 
que mais gera empregos na região. Em 2013 foram em média 18.000 funcionários diretos, enquanto o 
município possui uma população de 188.233 habitantes (senso 2010). Essa relação econômica e social direta 
com o município reforça o impacto social e ambiental positivo provocado pelo projeto de Gestão de Água 
dessa organização.
O início do projeto se deu com a construção e início da operação das Estações de Tratamento de Efluentes 
Biológicos (ETEBs) nas unidades da Grendene. As ETEBs foram concebidas por empresa contratada, em 
parceria com o corpo técnico da Grendene, levando em consideração as seguintes premissas estabelecidas:
- Baixo custo operacional;
- Sistema compacto – área ocupada relativamente pequena;
- Não utilização de Produtos Químicos na operação (com exceção da desinfecção final do efluente);
- Baixa complexidade na operação;
- Vistas para o reuso;
As estruturas foram distribuídas, para atender todo o efluente sanitário gerado nas unidades conforme 
seguem, que é coletado em uma rede interna absoluta de coleta de esgotos.

UNIDADE          CAPACIDADE DE TRATAMENTO      ÁREA CONSTRUÍDA         INVESTIMENTO

Sobral ETEB 01 378 m³/dia                             550 m²                  R$ 2.944.750,00
Sobral ETEB 02 300 m³/dia                             320 m² 
Crato                  200 m³/dia                             400 m²                  R$ 2.082.147,06
Fortaleza                  200 m³/dia                             344,5 m²                  R$ 1.676.304,39

As ETEBs são compostas pela seguinte seqüência de tratamento:
- Caixas de gordura;
- Gradeamento;
- Tanque de equalização;
- Reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB);
- Filtros biológicos aerados submersos (FBAS);
- Reatores anóxicos;
- Decantadores secundários;
- Sistema de Desinfecção por cloração.
O tratamento empregado resulta em efluente tratado que atende os padrões e condições estabelecidos pelas 
legislações nacionais e estaduais, sendo estes resultados comprovados através de análises realizadas em 
laboratórios terceirizados.
A implantação dos sistemas de tratamento de efluente se tornou um grande Marco para a Grendene, tanto em 
estrutura como em conceito, dentro do seu projeto de Gestão e o Cuidado com a Água, servindo como 
instrumento de educação de seus funcionários, bem como de exemplo para prefeituras e instituições.
Após a estabilização da operação das ETEBs, foi dado o início aos projetos de reuso de água dentro da 
fábrica. No primeiro momento, foi priorizado o reuso na irrigação das áreas verdes das fábricas, uma que a 
irrigação é necessária e era realizada com água dos poços amazonas, ou com água da concessionária, além 
da vegetação proporcionar benefícios, como a melhoria do microclima. Na unidade de Sobral, todo o efluente 
tratado pela ETE 02 é lançado em uma lagoa aerada, que melhoram a umidade e o conforto térmico local.
O segundo passo, ainda em andamento, é o reuso do efluente nos vasos sanitários. Nesse caso, um novo 
sistema de distribuição da água, específica de reuso, foi criado, para alimentar de forma independente, os 
vasos sanitários.
Na unidade de Crato, houve uma demanda adicional para tratamento de efluentes industriais – a água com 
emulsão oleosa, oriunda dos processos de prensagem do EVA e das injetoras, com alto custo de tratamento 
externo da planta. Para solucionar esse tratamento, foi projetado e executada uma Estação Compacta de 
Tratamento de Efluente – Flotador, com serviço externo, que faz o tratamento mensal de 10.000 litros, em 
média, cujo efluente gerado também está apto ao reuso.Nesse sistema foram investidos R$ 188.224,00, e o 
sistema possui uma capacidade instalada de 1.000 litros por hora de tratamento.
Paralelo às ações de tratamento e reuso, foi implementada a Gestão do Consumo de Água Potável, com a 
instalação de medidores individuais de consumo nas fábricas, refeitórios e nos blocos de utilidades - onde 
estão equipamentos que consomem água como Caldeira, Torres de Resfriamento e Chillers. Através do 
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estão equipamentos que consomem água como Caldeira, Torres de Resfriamento e Chillers. Através do 
monitoramento e acompanhamento, foi possível estabelecer metas gerenciais de redução do consumo, com 
análise crítica mensal que visa entender o desempenho sobre o consumo de água no mês e desenvolver 
ações de redução dos desperdícios. Foram implementadas também verificações mensais nos banheiros e 
vestiários, com o objetivo de identificar as principais causas dos vazamentos de água. 
Na unidade de Sobral, existem 8 fábricas instaladas na mesma planta, sendo que cada uma possui o medidor 
de consumo de água individual. A leitura do consumo é realizada online, via software – CCK, que proporciona 
o monitoramento em tempo real, em busca da eficiência no consumo de água, e tem como objetivos 
principais: conhecer em detalhes os consumos mensais desse recurso, verificar sua evolução ao longo do 
tempo e identificar ações que possam ser adotadas para minimizar os dispêndios com esse item em razão 
das perspectivas, mediatas e imediatas, de eliminação de perdas.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

A Gestão consciente dos recursos hídricos, bem como a Qualidade adequada desse recurso, são 
necessidades urgentes mundiais. Na região Nordeste do Brasil, onde os longos períodos de escassez de 
água são cada vez mais freqüentes, projetos que visam a manutenção e preservação dos recursos hídricos, 
obtém uma relevância ambiental, social e econômica ainda maior.
Os resultados obtidos com a implantação do projeto de Gestão da Água são qualitativos e quantitativos. 
Ganhos quantitativos:
- Tratamento mensal de mais de 21.500 m³/mês de efluentes biológicos;
- Tratamento de 10m³/mês de efluente de água com emulsão oleosa;
- Desativação de 4 poços de captação de água, sendo três tubulares e um amazonas, antes utilizados para 
irrigação das áreas verdes na unidade de Sobral;
- 24.000 m² de área verde irrigada com água de reuso na unidade de Sobral;
- Economia de 140 m³/mês de água com reuso nos banheiros do RH da unidade de Crato;
- 300 m² de área verde irrigada com água de reuso na unidade de Crato;
- Redução de 6,54% de consumo de água por par produzido, em relação à 2012.
Ganhos qualitativos:
- Aumento da área verde da fábrica com melhoria do microclima;
- Sensibilização dos 23.000 funcionários quanto ao consumo adequado de água;
- Influência no governo local, quanto às novas tecnologias descentralizadas para tratamento de efluentes 
sanitários, através de visitas de setores do governo municipal.
- Impacto direto no município com a redução do envio de mais de 21.500 m³ para tratamento no sistema 
público de saneamento.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 21.000 m³ de efluente tratado por mês.
Resultado 2 Área de 24.000 m² irrigada com água de

reuso na Unidade de Sobral.
Resultado 3 Economia de 140 m³ por mês em função do

reuso nos vasos sanitários na Unidade de
Crato.

Resultado 4 300 m² de área verde irrigada com água de
reuso na unidade de Crato

Resultado 5 Redução de 6,54% de consumo de água
por par produzido, em relação à 2012.

Resultado 6 Sensibilização dos 23.000 funcionários
quanto ao consumo adequado de água

Resultado 7 Aumento da área verde da fábrica com
melhoria do microclima

Resultado 8 Impacto direto no município com a redução
do envio de mais de 21.500 m³ para
tratamento no sistema público de
saneamento.

Resultado 9 Influência no governo local, quanto às
novas tecnologias descentralizadas para
tratamento de efluentes sanitários, através
de visitas de setores do governo municipal.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Grendene foi fundada em 1971 e é uma das maiores produtoras mundiais de calçados. Possui tecnologia 
proprietária e exclusiva na produção de calçados para os públicos feminino, masculino e infantil. A 
Companhia é detentora de marcas reconhecidas e de sucesso, como Melissa, Grendha, Ilhabela, Zaxy, Rider, 
Cartago, Ipanema, Pega Forte, Grendene Kids e Grendene Baby. Além disso, atua também através de 
licenciamentos de celebridades e personagens do universo infanto-juvenil.

A Grendene é totalmente integrada, com capacidade instalada de 250 milhões de pares/ano em suas seis 
unidades industriais, compostas por 13 fábricas de calçados, matrizaria e fábrica de PVC para consumo 
próprio na produção de calçados; com uma logística de distribuição que atinge desde distribuidores a 
varejistas tradicionais e não tradicionais em todo o território nacional e no exterior. 

As unidades industriais estão distribuídas: (i) Estado do Ceará, nas cidades de Sobral (1993), matriz (sede 
social) e maior planta, com sete fábricas de calçados e uma de PVC; Fortaleza (1990), duas fábricas de 
calçados e componentes de PVC; Crato (1997), uma fábrica de calçados e de componentes em EVA; (ii) 
Estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Farroupilha (1971), duas fábricas de calçados e sede 
administrativa; e Carlos Barbosa (1980), matrizaria; e (iii) Estado da Bahia, uma unidade na cidade de 
Teixeira de Freitas (2007). 
Acreditamos que o principal indicador de sustentabilidade de uma empresa é a geração de lucros e a solidez 
financeira. Este fator denota que os consumidores pagam pelos produtos da empresa mais do que custam os 
insumos extraídos da natureza para fabricar e distribuir estes produtos. Além disso, garante a continuidade da 
empresa e a geração de empregos bem como a satisfação das necessidades de milhões de clientes.
Entretanto, reconhecemos que os demonstrativos financeiros nem sempre traduzem todas as interfaces de 
uma empresa com o seu entorno social e ambiental. Cientes da nossa responsabilidade como Companhia 
referência em nosso segmento e empregadora de mais de 25 mil funcionários, vimos aprimorando nossos 
processos no sentido de reduzir o consumo de insumos e matérias primas, inclusive água e todas as formas 
de energia e reduzir a geração de todo tipo de resíduo, perdas e desperdícios de recursos que não apenas 
representam custos para a empresa, mas também exaurem o meio ambiente quando consumidos além do 
necessário. Com estes objetivos temos executado diversas ações ao longo dos anos.
Mantivemos atenção especial ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos. As ações 
desenvolvidas geraram não apenas redução de custos e riscos operacionais como também um menor 
impacto ambiental.
Alguns resultados que podem ser destacados, no comparativo com o ano de 2012, são as seguintes 
reduções:
1) 6,54% de consumo de água por par produzido;
2) 4,42% de consumo de energia por par produzido;
3) 5,40% de geração de resíduos por par produzido;
Realizamos testes pilotos de eficiência energética, como por exemplo, o uso dos motores de indução de alta 
eficiência e outras soluções tecnológicas para o uso adequado dos equipamentos. Como resultado, levando 
em conta somente o piloto com motores de indução (alta eficiência) tivemos uma redução de 173.524 
kWh/ano e uma redução de emissão de 161 Ton./CO² ano (base inventário emissões de CO² - MCT/Nov-13). 
Também iniciamos, de forma gradativa, a substituição da iluminação das nossas operações e escritórios por 
lâmpadas LEDs, sabidamente mais eficientes no consumo de energia.
Também realizamos diversas ações de conscientização dos funcionários no consumo de energia (usar o ar 
condicionado de forma racional) de água (relatar quaisquer vazamentos e cuidar que as torneiras sejam 
fechadas), de papel (diminuir as impressões de relatórios e documentos), coleta seletiva de lixo e redução de 
resíduos em geral.
Também não faltaram ações conjuntas com clientes e um dos exemplos foi à participação da 3ª edição do 
programa de ponta a ponta do Wal-Mart.
Realizamos ações em uma de nossas linhas de produtos que resultaram na redução do consumo de 45 
toneladas de material virgem, redução do consumo de 74mil kWh e consequentemente a emissão de 68 
toneladas de kWh de emissões de CO².
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais,
Outros (especifique)
Funcionários da organização

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://static.grendene.mediagroup.com.br/re

latorio/886_Relat_ADM_2013.pdf

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique) ABVTEX

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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