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1. APRESENTAÇÃO 

A Coca Cola Femsa, empresa comprometida com as boas práticas de uso e 

consumo de água, bem como com o entorno das Unidades em que opera, visa 

constantemente a melhoria da eficiência dos seus processos e, portanto, a redução 

de seus impactos, gerando valor social e ambiental na região onde atua. Tem 

buscado constantemente desenvolver meios que possam aprimorar as práticas de 

utilização, monitoramento e de gestão de água, e assim evoluir de forma 

sustentável. A unidade de Jundiaí sempre foi destaque pelo seu índice no consumo 

de água dentre todas as engarrafadoras do Sistema Coca Cola no Brasil, e obteve 

dentre os prêmios de inovação, o Prêmio FIESP de Conservação e Reuso de Água, 

edição 2016.  

Mantendo o compromisso com a melhoria contínua, a Unidade vem mais uma 

vez apresentar um projeto que nos apoiou no arranque de mais um record de uso 

de água dentro do Sistema Coca Cola, trazendo benefícios que geraram redução no 

consumo de água e outros ganhos.  

 
1.1 Informações do Empreendimento 

 
RAZÃO SOCIAL: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A 

NOME FANTASIA: Coca Cola Femsa Jundiaí 

CNPJ: 61.186.888/0065-58 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.098.871.115 

 
1.2 Localização do Empreendimento 
 

A Spal está situada na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 65,5, 

Jardim Tannus, no município de Jundiaí, no estado de São Paulo. 

As instalações da unidade estão inseridas em uma área de ocupação 

predominantemente industrial, tendo nas proximidades o Distrito Industrial de 

Jundiaí, com indústrias que atuam em diversos setores. Possui um total de 

191.284,25 m² de área, sendo que destas, 70.665,29 m² são de área construída 

para a fabricação, envasamento, estoque e distribuição de bebidas gaseificadas e 

não gaseificadas, com a marca The Coca Cola Company.  
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Abaixo, segue croqui da localização do empreendimento: 

 

 
Figura 1 Localização Coca Cola Femsa Jundiaí 

 
2. OBJETIVOS 

Mesmo diante de resultados muito positivos e de referência para o uso de 

água dentro do Sistema Coca Cola, a Unidade de Jundiaí sentiu a necessidade de 

avançar mais um pouco e atuar agora com a gestão de seu indicador de forma 

setorizada, buscando tecnologias que permitissem monitoramentos instantâneos e, 

assim, atualizar nossa forma de gerenciar o uso de água dentro no nosso processo.  

O objetivo deste projeto foi obter uma visão mais detalhada de cada etapa e 

extrair oportunidades de melhoria antes ainda não identificadas, amplificando assim 

a abrangência das ações de controle e redução, bem como a nossa autonomia na 

identificação de falhas. Com isso, criamos referências de uso interno que se 

tornaram padrões locais, mantendo de forma sistêmica o consumo com a melhor 

eficiência possível. Além de manter as boas práticas, visamos identificar novas 

melhorias e ser cada vez mais eficientes no uso de água.   

 

 



SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (COCA COLA FEMSA) – PLANTA JUNDIAÍ 

PROJETO: “NO DETALHE DO INDICADOR DE ÁGUA DE JUNDIAÍ” 

5 
PROJETO – 14º PRÊMIO FIESP DE CONSERVAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA 

 

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

Temos como referência um indicador muito importante na Unidade que é o 

consumo de água por litro de bebida produzida (L/L).  Esse indicador quantifica o 

quanto de água precisamos consumir em toda a nossa fábrica para a fabricação de 

1 litro de bebida. O objetivo deste indicador é que ele esteja cada vez menor, 

demonstrando que estamos cada mais eficientes, usando menos água para produzir 

a mesma quantidade de bebida.  Viemos de uma evolução gradativa neste 

indicador, aplicando melhorias de processo como: a recuperação de água do 

sistema de lavagem da garrafa (rinser); a modernização dos sanitários (mictórios e 

torneiras); recuperação de água de contra lavagem dos filtros de areia e carvão; 

recuperação de água do adensador de lama da ETA e os reforços nas campanhas 

de conscientização, visando a mudança cultural do uso e redução de desperdícios.  

Com o tempo de implementação destas práticas, identificamos que ainda 

poderíamos avançar, mas devido à dimensão do processo e dos pontos de 

consumo, nos faltava informações de telemetria que gerassem dados mais rápidos 

e, assim, nos permitindo atuar de forma mais preventiva, no instante em que 

estamos produzindo. 

Antes do projeto, no período de 2014 a 2016, estávamos vindo com uma 

sequência de melhorias na fábrica, bem como maior produtividade, gerando 

também mudanças locais que geraram um leve incremento de consumo específico 

de água. O mercado passou a demandar cada vez, processos relacionados a 

produção de bebidas em embalagens retornáveis, onde há maior demanda de água 

para lavagem de garrafas, além da produção de bebidas. Diante deste cenário, 

identificamos que precisávamos atuar de forma direta para atenuar estes efeitos no 

indicador de água. Desta forma, em setembro de 2016 implementamos o projeto de 

medição setorizada da água, com a instalação de um sistema de monitoramento 

remoto nos medidores de vazão já instalados na fábrica, trazendo a gestão 

instantânea que nos fez evoluir na forma de gerenciar cada litro de água utilizado no 

processo. Os resultados estão demonstrados abaixo: 
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Figura 2 Gráfico dos resultados do indicador de água (L/L) da fábrica de Jundiaí, antes e após projeto. 

 

Com este sistema, identificado como Pase Hidrometria, passamos a 

gerenciar o indicador hora a hora, controlando as vazões por etapa de processando, 

gerando uma base de dados suficiente para analisarmos criticamente cada ponto, 

suas variações diárias, picos de vazão e tendências de consumo. Nossa equipe de 

gestão de água local passou a ter autonomia total nesta gestão, obtendo as 

indicações exatas de onde deveríamos atuar e envolver a operação, e então corrigir 

os desvios de forma mais imediata (conserto de vazamentos, ajustes de processo, 

falha operacional entre outras causas), evitando perdas e desperdícios que antes 

ocorriam devido ao maior tempo de identificação das anomalias.   

 

4. PROCESSO INDUSTRIAL 

 

A empresa atua no ramo de bebidas, com fabricação e comercialização de 

bebidas não alcoólicas carbonatadas e não carbonatadas.  

Possui processos de produção direta, bem como áreas de apoio que 

viabilizam toda a cadeia produtiva. Abaixo segue resumo de cada etapa de 

processo: 
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1 - Recebimento de Açúcar: Recebimento do insumo açúcar; 

2 – Tratamento de água: Estação de tratamento de água e distribuição de 

água para toda a fábrica (consumo); 

3 - Recebimento de embalagens: Recebimento de garrafas (PET) e latas;  

4 - Fabricação de Xarope Simples: Mistura de água tratada com açúcar; 

5 - Fabricação de Xarope Final: Mistura de xarope simples, com 

concentrados e sucos;   

6 - Produção de bebida em Bag-in-Box: Recebe parte do xarope final, e 

processa conforme abaixo: 

      6.1 - Enchimento: Xarope final é envasado no Bag; 

      6.2 – Embalagem: Confecção das embalagens para estoque e 

distribuição. 

7 - Produção de bebida KAPO: Recebe os concentrados, os sucos, o Xarope 

simples e a água tratada, e processa conforme abaixo:  

      7.1 - Enchimento: O xarope final, resultante da mistura dos ingredientes 

acima, é envasado em embalagem específica. 

8 – Engarrafamento de bebidas gaseificadas (PET e retornáveis – vidro e 

RefPet): Recebe o xarope final, CO2 e a água para o envase de produto final. 

Abaixo as etapas específicas: 

      8.1 - Despaletizadora: Desfaz o palete de embalagens e encaminha o 

insumo para a linha.  

      8.2 - Desencaixotadora: Utilizada apenas pelas linhas de retornáveis. 

Desfaz as caixas que chegam do mercado com garrafas vazias. 

      8.3 - Lavadora: Utilizada pelas linhas de retornáveis para sanitizar todas 

as garrafas que chegaram do mercado. 

      8.4 - Enchedora: Mistura o Xarope Final com o CO2 e água em 

determinadas proporções para a produção de produto final; 

      8.5 - Warmer: Utilizado somente pelas linhas de lata para aumentar a 

temperatura do produto até a ambiente; 

      8.6 - Encaixotadora: Transporta o produto final engarrafado para dentro 

das caixas. Utilizada somente pelas linhas de retornáveis. 

      8.7 - Paletizadora: Onde há a formação dos paletes de garrafas com o 

produto final para armazenamento e distribuição; 
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9 – Operação / Armazém Vertical: Recebe os paletes de produto acabado e 

armazena para que seja feito o carregamento via caminhões e então a distribuição 

até o cliente; 

10 – Estação de Tratamento de Efluentes: Recebe todo o efluente sanitário e 

industrial da fábrica e trata para disposição em rede municipal. 

11 – Áreas de apoio: Manutenção, laboratórios, área de resíduos, refeitório, 

ambulatório, prédios administrativos, almoxarifado, sanitários e vestiários, terceiros 

fixos, prédio de sopro e prédio de utilidades. 

 

4.1 Dados de Produção 
 

A fábrica possui 16 linhas de produção de bebidas, dividas em: 2 linhas de 

produção KAPO (sucos), 1 linha de Bag in Box (BIB – refrigerante para máquinas), 1 

linha de produção de sucos e chás e as demais de bebidas gaseificadas. O volume 

de produção está conforme gráfico resumido por ano:  

 

 
Figura 3 Gráfico de Volume de Produção, por ano (litros de bebida) 

 

4.2 Usos de Água e Geração de Efluentes 
 

A fábrica possui uma estação de tratamento de água bruta, com 

abastecimento através da captação do reservatório do DAE (Departamento de Água 

e Esgoto Jundiaí) e 5 poços artesianos (em menor proporção). Toda água utilizada 
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na fábrica é tratada internamente e distribuída em todos os setores. Os principais 

consumidores de água são: fabricação e produção de xarope; engarrafamento 

(enchedoras, lavadoras e warmers); sopro de garrafa terceirizado (unidade in situ); 

produção de utilidades terceirizadas (prédio in situ com caldeiras, sistemas de 

resfriamento, produção de ar comprimido, vapor, CO2, água gelada e energia); 

sanitários e vestiários; refeitório e demais setores de apoio.  

Também possui uma estação de tratamento de efluentes (sistema aeróbio e 

anaeróbio), com lançamento em rede coletora do município para tratamento na 

estação CSJ (Companhia de Saneamento de Jundiaí).  

Toda essa estrutura possui os devidos monitoramentos e controles de 

qualidade. 

Vale ressaltar que para cada tipo de bebida produzido, quando há troca de 

produção, existe um sistema local de CIP (Clean in Place) que, através do uso de 

água e aditivos, sanitiza todos os equipamentos e áreas produtivas. Essa etapa do 

processo consome água de forma representativa, bem como é uma das principais 

fontes de geração de efluente.  

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Implementar sistema que forneça uma solução completa para gestão e 

controle de consumo de água de forma setorizada na fábrica de bebidas da FEMSA 

em Jundiaí - SP, através de instrumentação específica, unidade de controle e 

comunicação dedicada, periféricos para montagem e serviços de comunicação e 

instalação, possibilitando o acompanhamento remoto. Todos os equipamentos 

disponibilizados no formato de locação, sob contratos com prestador de serviço 

homologado. 

O projeto conta com a utilização de dispositivos de rádio frequência a serem 

instalados na saída dos medidores. Esses dispositivos realizam a leitura dos pulsos 

emitidos pelo medidor, realizando a contabilização do consumo de água em sua 

memória interna.  Cada medidor recebe um dispositivo em individual, assegurando 

maior confiabilidade e precisão nas leituras.   

Em locais estratégicos da planta serão instaladas ERBs (Estação Rádio 

Base), que irão efetuar a leitura desses dispositivos totalizadores.  Todos os dados 

coletados pelas ERBs serão enviados para o servidor de dados, armazenando as 



SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (COCA COLA FEMSA) – PLANTA JUNDIAÍ 

PROJETO: “NO DETALHE DO INDICADOR DE ÁGUA DE JUNDIAÍ” 

10 
PROJETO – 14º PRÊMIO FIESP DE CONSERVAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA 

 

leituras em periodicidade configurável, possibilitando o acompanhamento do 

consumo de maneira dinâmica, além de garantir o histórico para futuras consultas e 

relatórios de gestão.   

Nos serviços de telemetria para monitoramento dos pontos de consumos, 

estão inclusos:  

- Licença de software PHP rodando em plataforma WEB com link de dados 

criptografados;  

- Transmissão dos dados via rede GPRS para servidor e visualização online;  

- Armazenamento de dados em banco SQL dedicado, com redundância na 

proteção dos dados;  

- Envio de backup dos dados para o cliente;  

 

Todo esse sistema sendo acessado através de um site, ou mesmo aplicativo 

para smartphone, possibilitando visualização das informações em tempo real e 

controle de forma remota. 

 

5.1 Ações Implantadas 
 

1° FASE:  

- Instalação e aferição de todas as estações;  

- Configuração dos medidores de vazão;  

- Treinamento de operadores;  

- Treinamento para uso do software e aplicativo para smartphone;  

- Montagem de infra-estrutura necessária e comissionamento;  

 

2° FASE:  

- Cadastro de alarmes para envio via SMS e e-mail. Por exemplo alarme de 

vazamentos, alarme de excesso de vazão, horas de trabalho, parada não 

programada, e demais funcionalidades que possam ser solicitadas e o sistema 

implantado atenda;  

- Envio de resumos operacionais diariamente por e-mail, com o detalhamento 

de quantia de horas trabalhadas no dia anterior, volume consumido em cada ponto 

e total;  

- Suporte técnico aos equipamentos e software;  
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- Envio de relatórios DIÁRIOS e MENSAIS com resumo de operação;  

- Armazenamento de dados em servidor dedicado com redundância de 

comunicação de dados e alimentação de energia com as certificações SSAE16 e 

ISSO 27001.  

- Disponibilização de sistema para emissão de relatórios 24x7 com 

disponibilidade superior a 99,9%, válido para navegador em PC e APP para celular;  

- Manutenção programada e de emergência para a instrumentação e 

Estações Radio Base;  

 

5.2 Tecnologias Utilizadas 
 

Foram utilizados os seguintes mecanismos, cujo conjunto é denominado de 

Sistema PASE Hidro: 

 

- Dispositivos de rádio frequência instalados na saída dos medidores de 

vazão. Esses dispositivos realizam a leitura dos pulsos emitidos pelo medidor, 

realizando a contabilização do consumo em sua memória interna; 

- ERBs (Estação Rádio Base), que efetuam a leitura desses dispositivos 

totalizadores; 

- Serviço de telemetria através de equipamento para controle e automação de 

recursos hídricos (Hidrobox); 

- Licença de software PHP rodando em plataforma WEB com link de dados 

criptografados 

- Transmissão dos dados via rede GPRS para servidor e visualização online; 

- Armazenamento de dados em banco SQL dedicado, com redundância na 

proteção dos dados; 

- Aplicativo para Smartphone próprio do sistema contratado. 

 

5.3 Benefícios Alcançados 
 

Durante o período em que não havia o sistema PASE Hidro, o monitoramento 

era feito através de leitura in loco por funcionários, utilizando mão de obra para 

leitura de todos os hidrômetros das linhas em campo com registros manuais, além 

disso, nem todos os pontos que utilizam água possuíam hidrômetros. Poderia haver 
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também erros de leitura. Por demandar de leitura manual, não era possível um 

controle instantâneo e nem preciso, mas se tratava de um referência diária, que 

seria confirmada através do medidor de entrada da fábrica, o mesmo da 

contabilização da conta de água. Nada além disso.  

Com a implementação do projeto, o monitoramento passou a ser 

automatizado e on line. Os eventos são visualizados em tempo real e a ação é 

imediata, quando há os reportes nas áreas de aumento de consumo, objetivando a 

correção de desvio e o retorno a normalização de consumo. Isso possibilita 

encontrar oportunidades de melhoria e permite a correção rápida do problema 

evitando desperdício de água. Erros de medição também foram sanados. Houve 

melhor aproveitamento da mão de obra que fazia a medição dos hidrômetros in 

loco, sendo direcionada para outros serviços, aumentando assim a produtividade 

dos colaboradores. 

Além dos dados mencionados acima, e os resultados quantitativos reduzidos 

evidentes nos resultados dos anos anteriores, essa nova forma de gestão também 

propiciou: 

 Possibilidade de projeção de expectativa de uso de água por linha, 

com base na programação de produção hora a hora; 

 Acompanhamento de produção versus consumo de água presumido; 

 Acesso facilitado de equipes de gestão, operação, liderança e diretoria 

dos dados de consumo através de website; 

 Leitura em tempo real e geração de resultados em formato gráfico, de 

fácil entendimento.  

 Melhor análise crítica de processo, e possibilidade de determinar 

metas locais, por linha ou equipamento. 

 

5.4 Programas de Sensibilização de Funcionários 
 

Além de todo investimento em sistema, equipamentos e mão de obra, 

também se investiu em treinamentos e campanhas de economia de água. 

A Unidade trabalha com materiais informativos nos pontos de consumo, 

lembrando sobre a importância de economizar água. São realizados treinamentos 

de gestão ambiental e indicadores de meio ambiente reforçando a importância do 
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consumo e comprometimento com uso de água local. Também são feitas 

campanhas específicas de conscientização como a Semana do Meio Ambiente 

objetivando agregar valor às nossas iniciativas e o convite a todos os colaboradores 

a apoiarem a nossa causa em prol do melhor uso de água.  

Em 2015 desenvolvemos uma Campanha de Educação Ambiental na 

Semana de Meio Ambiente, em Junho. Paramos a fábrica para um projeto de 

conscientização que buscou desenvolver em cada colaborador o papel do 

patrulheiro ambiental, preventivo e preocupado com questões relacionadas ao uso 

de água, energia e resíduos.  
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Em 2016, em comemoração ao Dia Mundial da Água, foi desenvolvida uma 

Campanha de Conscientização com o propósito de provocar nos colaboradores o 

pensamento do uso consciente do recurso através dos personagens “Homem Gota 

e Mulher Torneira”, abordando de forma descontraída o conceito de melhoria. 

Trabalho este realizado por empresa externa, sob investimento em treinamento e 

capacitação. Também fez parte desse projeto um mágico ilusionista que com uso da 

água pôde conscientizar nossos colaboradores. 

 
  

No ano de 2017, na semana de 12 a 16 de junho realizamos uma semana de 

conscientização ambiental, com atividades abordando os temas de resíduos, coleta 

seletiva, sustentabilidade, consumo de água, consumo de energia e ISO50.001 de 

eficiência energética, indicadores da Unidade, sistemas de gestão, gestão de riscos 

e gestão de produtos perigosos.  Para a semana, investimos em uma empresa 

especializada em eventos, garantindo uma abordagem adequada, e também a 

aquisição de brindes para os colaboradores. Preparamos para esse evento um 

aplicativo personalizado para que todos pudessem treinar seus conhecimentos e 
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avaliar os resultados através do que chamamos de “Quiz Ambiental”. Abaixo 

seguem fotos com algumas ações: 

 

 

 
Ação: Ganhador de um Tablet em sorteio às sugestões de melhoria ambiental 

para a fábrica 
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Atividade: Tema Água 

 

 
 

Atividade - Quiz Ambiental: Tema Indicadores, ISO 14001, Informativos Meio 

Ambiente, Indicador de água. 
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Convite aos colaboradores para ação voluntária na Semana da Água 2017: 

 
Comunicação Via e-mail corporativo no Dia Mundial da Água 2018 
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Instalação de túnel de conscientização na Semana do meio Ambiente 2018, 

junto com SIPAT. 

 
Parceria com o Comitê PCJ na Semana do Meio Ambiente de 2018, trazendo 

para os colaboradores a conscientização sobre a importância das áreas verdes na 

preservação dos recursos hídricos: 
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Comunicação visual na SIPAT- MA 2018: Foco no melhor uso de água e 

energia: 
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Folder de comunicação envolvendo boas práticas na Unidade de Jundiaí, 

desenvolvido localmente: 
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5.5 Investimentos Realizados 
 

Toda infraestrutura já era existente, foi necessário apenas comprar os 

equipamentos de telemetria e realizar a instalação. O projeto foi instalado em 60 

dias, sendo iniciado em setembro de 2016, estando em operação desde então.  

Além da mão de obra dedicada ao projeto, o projeto PASE Hidro teve como 

investimento um total de R$15.215,00 para instalações e start de medição, a um 

custo mensal de manutenção e fornecimento de dados de R$5.200,00, 

contemplando os seguintes itens:  
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6. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Não se trata apenas de um sistema, mas uma ferramenta que nos permite ir 

mais no detalhe do nosso uso, fornecendo mecanismos de redução, contenção e 

controle mais imediato. Como o uso de água é contínuo, o impacto dessa gestão 

imediata foi bastante significativo.  

A gestão do indicador hora a hora, de forma remota permitiu uma redução de 

10% do consumo médio de água considerando o período de medição de janeiro a 
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setembro de 2016 (sem o projeto implementado), com o período de outubro de 2016 

a dezembro de 2018 (pós projeto). Vale ressaltar que mesmo considerando que no 

ano de 2018 houve mais uma mudança de cenário produtivo demandado de 

mercado, com o incremento de produções variadas de sabores em uma nova linha 

de sucos e chás e nova xaroparia, processos que vieram demandando mais limpeza 

(CIP) e uso de água, ainda assim conseguimos amenizar os efeitos da mudança 

segurando de forma positiva o indicador, quando normalmente era esperado 

aumento de consumo. Essa redução impactou diretamente em nosso volume 

captado, conforme demonstrado abaixo: 

 

   
Figura 4 Variação de Volume Captado (m3)/ano 

 

Essa redução gerou um resultado de consumo específico (litro de água por 

litro de bebida) conforme demonstrado novamente abaixo: 
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Além desta redução na captação, a melhoria interna de processos, ajustes de 

controles operacionais e menos desperdícios, como impacto positivo, podemos citar 

também a redução de volume lançado na ETE para tratamento: 

 

 
Figura 5 Volume de efluente tratado na ETE local (m³) 

 

Os dispositivos de monitoramento que geraram toda essa redução, 

otimizando nossa forma de controlar o uso de água, atuar na prevenção de perdas, 

controlar os desvios de volume e alinhar com melhor eficiência os usos específicos 

por etapa de processo, são obtidos de forma gráfica e visual com aproveitamento de 

tecnologia da informação. A gestão de água da Unidade passou a ser uma evolução 

tecnológica também, acompanhando as ferramentas de tecnologia da informação 

disponível, além de toda questão operacional, mecânica e técnica já envolvida nas 

melhorias anteriores. Abaixo exemplos de interfaces agora disponíveis na gestão de 

água da planta de Jundiaí: 
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7. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 
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8. RESUMO 

 

Temos como referência um indicador muito importante na Unidade que é o 

consumo de água por litro de bebida produzida (L/L).  Esse indicador quantifica o 

quanto de água precisamos consumir em toda a nossa fábrica para a fabricação de 

1 litro de bebida. O objetivo deste indicador é que ele esteja cada vez menor, 

demonstrando que estamos cada mais eficientes, usando menos água para produzir 

a mesma quantidade de bebida.  Viemos de uma evolução gradativa neste 

indicador, aplicando melhorias de processo como: a recuperação de água do 

sistema de lavagem da garrafa (rinser); a modernização dos sanitários (mictórios e 

torneiras); recuperação de água de contra lavagem dos filtros de areia e carvão; 

recuperação de água do adensador de lama da ETA e os reforços nas campanhas 

de conscientização, visando a mudança cultural do uso e redução de desperdícios.  

Com o tempo de implementação destas práticas, identificamos que ainda 

poderíamos avançar, mas devido à dimensão do processo e dos pontos de 

consumo, nos faltava informações de telemetria que gerassem dados mais rápidos 

e, assim, nos permitindo atuar de forma mais preventiva, no instante em que 

estamos produzindo. 

Antes do projeto, no período de 2014 a 2016, estávamos vindo com uma 

sequência de melhorias na fábrica, bem como maior produtividade, gerando 

também mudanças locais que geraram um leve incremento de consumo específico 

de água. O mercado passou a demandar cada vez, processos relacionados a 

produção de bebidas em embalagens retornáveis, onde há maior demanda de água 

para lavagem de garrafas, além da produção de bebidas. Diante deste cenário, 

identificamos que precisávamos atuar de forma direta para atenuar estes efeitos no 

indicador de água. Desta forma, em setembro de 2016 implementamos o projeto de 

medição setorizada da água, com a instalação de um sistema de monitoramento 

remoto nos medidores de vazão já instalados na fábrica, trazendo a gestão 

instantânea que nos fez evoluir na forma de gerenciar cada litro de água utilizado no 

processo. Os resultados estão demonstrados abaixo: 
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Gráfico dos resultados do indicador de água (L/L) da fábrica de Jundiaí, antes e após projeto. 

 

Com este sistema, identificado como Pase Hidrometria, passamos a 

gerenciar o indicador hora a hora, controlando as vazões por etapa de processando, 

gerando uma base de dados suficiente para analisarmos criticamente cada ponto, 

suas variações diárias, picos de vazão e tendências de consumo. Nossa equipe de 

gestão de água local passou a ter autonomia total nesta gestão, obtendo as 

indicações exatas de onde deveríamos atuar e envolver a operação, e então corrigir 

os desvios de forma mais imediata (conserto de vazamentos, ajustes de processo, 

falha operacional entre outras causas), evitando perdas e desperdícios que antes 

ocorriam devido ao maior tempo de identificação das anomalias.   

Toda infraestrutura já era existente, foi necessário apenas comprar os 

equipamentos de telemetria e realizar a instalação. O projeto foi instalado em 60 

dias, sendo iniciado em setembro de 2016, estando em operação desde então.  

Além da mão de obra dedicada ao projeto, o projeto PASE Hidro teve como 

investimento um total de R$15.215,00 para instalações e start de medição, a um 

custo mensal de manutenção e fornecimento de dados de R$5.200,00. 

A gestão do indicador hora a hora, de forma remota permitiu uma redução de 

10% do consumo médio de água considerando o período de medição de janeiro a 

setembro de 2016 (sem o projeto implementado), com o período de outubro de 2016 
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a dezembro de 2018 (pós projeto). Vale ressaltar que mesmo considerando que no 

ano de 2018 houve mais uma mudança de cenário produtivo demandado de 

mercado, com o incremento de produções variadas de sabores em uma nova linha 

de sucos e chás e nova xaroparia, processos que vieram demandando mais limpeza 

(CIP) e uso de água, ainda assim conseguimos amenizar os efeitos da mudança 

segurando de forma positiva o indicador, quando normalmente era esperado 

aumento de consumo. Essa redução impactou diretamente em nosso volume 

captado, conforme demonstrado abaixo: 

 

   
Variação de Volume Captado (m3)/ano 

 

Essa redução gerou um resultado de consumo específico (litro de água por 

litro de bebida) conforme demonstrado novamente abaixo: 
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Além desta redução na captação, a melhoria interna de processos, ajustes de 

controles operacionais e menos desperdícios, como impacto positivo, podemos citar 

também a redução de volume lançado na ETE para tratamento: 

 

 
Volume de efluente tratado na ETE local (m³) 

 

Os dispositivos de monitoramento que geraram toda essa redução, 

otimizando nossa forma de controlar o uso de água, atuar na prevenção de perdas, 

controlar os desvios de volume e alinhar com melhor eficiência os usos específicos 

por etapa de processo, são obtidos de forma gráfica e visual com aproveitamento de 

tecnologia da informação. A gestão de água da Unidade passou a ser uma evolução 

tecnológica também, acompanhando as ferramentas de tecnologia da informação 

disponível, além de toda questão operacional, mecânica e técnica já envolvida nas 

melhorias anteriores. Abaixo exemplos de interfaces agora disponíveis na gestão de 

água da planta de Jundiaí: 
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Além de todo investimento em sistema, equipamentos e mão de obra, 

também se investiu em treinamentos e campanhas de economia de água. 

A Unidade trabalha com materiais informativos nos pontos de consumo, 

lembrando sobre a importância de economizar água. São realizados treinamentos 

de gestão ambiental e indicadores de meio ambiente reforçando a importância do 

consumo e comprometimento com uso de água local. Também são feitas 

campanhas específicas de conscientização como a Semana do Meio Ambiente 

objetivando agregar valor às nossas iniciativas e o convite a todos os colaboradores 

a apoiarem a nossa causa em prol do melhor uso de água.  
 


