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15º Prêmio de Conservação e Reúso de Água 

 

1. Objetivo e Justificativa do Projeto  

 

A Química Amparo é uma empresa 100% brasileira. Em 06 de novembro de 1950 iniciou suas 

atividades empresariais em Amparo, no interior de São Paulo, com a produção do tradicional Sabão 

em Barra Ypê. Atualmente, oferece um portfólio com diversas linhas de produtos, divididas em três 

categorias: limpeza da casa, cuidados com a roupa e higiene corporal. 

A ideia inspiradora da representação da Ypê é a água, fonte de vida, grande veículo e parceiro 

dos produtos da marca. Entendemos que por se tratar de um recurso natural fundamental, projetos 

que viabilizam a redução do consumo de água e/ou a valorização de águas utilizadas nos processos 

industriais fazem a diferença para a sustentabilidade e viabilidade do negócio.   

Dentre o volume total de água consumida na unidade de Amparo, 73% é incorporada aos 

nossos produtos. Tendo em vista essa informação e conectando ao princípio  de “UTILIZAÇÃO 

RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E CICLO DE VIDA SUSTENTÁVEL DO PRODUTO” da nossa Política de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente Ypê (Anexo 1), temos claro o direcionamento de que os esforços 

para buscar redução de perdas e desperdícios visando à garantia da disponibilização de recursos para as 

gerações futuras é uma prioridade para a companhia. 

São dois os pontos centrais do projeto. Um dos objetivos está relacionado a redução de 

captação de água superficial e subterrânea, que hoje se referem as principais fontes de água para uso 

no processo produtivo e o outro ponto do projeto viabiliza a busca na diversificação das fontes de 

água para que a empresa possa ter mais autonomia em tempos de escassez ou restrições hídricas na 

região.  

 

2. Processo Industrial 

 

2.1.Captação Superficial  

A captação superficial é realizada no rio Camanducaia, através de um sistema composto 

de três bombas, cada uma ligada a um floco-decantador e um filtro de areia. Estes conjuntos são  
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denominados de Estação de Tratamento de Água (ETAs) 1, 2 e 3, com capacidade de 

captação e tratamento de 150m3/h no total, conforme outorga de captação vigente.  

A água tratada é encaminhada a um reservatório, o Tanque de Água Industrial, de onde é 

distribuída para utilização nos diversos processos industriais, sendo os principais a incorporação 

aos produtos, a geração de vapor, troca térmica em sistemas de arrefecimento além de limpeza 

de máquinas e equipamentos. 

 

2.2. Captação Subterrânea de água 

A captação subterrânea se dá através de 9 poços tubulares, distribuídos dentro da área da 

empresa. Esta água é utilizada diretamente nos diversos processos industriais ou em forma de 

“blend” com águas provenientes de outras fontes, no Tanque de Água Industrial.  

As principais utilizações são para a incorporação aos produtos, na geração de vapor, troca 

térmica em sistemas de arrefecimento além de limpeza de máquinas e equipamentos. Abaixo 

suas respetivas vazões médias: 

Vazão Média de 

Trabalho (m3/h) 

Poço 1 5,2 

Poço 2 3,8 

Poço 3 3,2 

Poço 4 2,6 

Poço 5 4,8 

Poço 6 16,0 

Poço 7 7,0 

Poço 8 7,8 

Poço 9 9,0 

 

2.3.Água potável/ Concessionária 

 

A água fornecida pela concessionária da cidade é utilizada para consumo humano onde 

quer que seja necessária utilização de água com grau de potabilidade.                                                                                                                                                            
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2.4.Água de reuso 

 

O processo de tratamento que dá origem à água de reuso consiste na captação e tratamento 

dos efluentes gerados na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 1, Estação de 

Tratamento de Efluentes Domésticos 1, Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 2, cujos 

processos serão descritos posteriormente, além dos efluentes das descargas  de fundo dos floco-

decantadores e as águas de retro lavagem dos filtros de areia das estações de tratamento de água 

(ETA’s 1,2 e 3).  

Todos esses efluentes são homogeneizados e tratados na ETA 4 (Reuso), sendo 

direcionado para o Tanque de Água Industrial, compondo um “blend” com a captação de água 

superficial e subterrânea. Este blend é utilizado nos diversos processos industriais, sendo o 

principal uso a incorporação aos produtos, além da utilização na geração de vapor, troca térmica 

em sistemas de arrefecimento e na limpeza de máquinas e equipamentos. 

 

2.4.1. Blend e Distribuição 

 

Em virtude da característica de elevada condutividade da água de reuso, se faz 

necessário realizar um “blend” entre a mesma e as águas tratadas de captação superficial 

e subterrâneas de forma a não sobrecarregar em demasia o sistema de desmineralização 

de água, projetado para ser alimentado com águas de menor condutividade. Desta forma, 

para cada 1 m3 de água de reuso se faz necessário uma diluição com no mínimo mais 2 

m3 de águas com menor condutividade. 

Esse “blend” é realizado dentro do Tanque de Água Industrial, equipado com 

sistema de recirculação, de onde as Unidades Produtivas bombeiam a água necessária 

para seus diversos processos e de onde se alimenta o Sistema de Desmineralização de 

Água. 
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2.5.Utilização 

 

Como já citado anteriormente, as principais utilizações de água nos processos 

industriais são na incorporação aos produtos acabados, representando 73% dos mesmos. 

 

A água também é utilizada para: 

 Preparação de banhos e soluções utilizadas nos processos, porém não são incorporados 

diretamente aos produtos; 

 Geração de vapor (caldeiras), após sua desmineralização, e em diversos sistemas de 

arrefecimento como torres, condensadores evaporativos e trocadores de calor; 

 Desmineralização de água, que é o processo no qual a água industrial passa por uma 

troca iônica, reduzindo quase a zero a concentração de sais, permitindo sua utilização na 

formulação de parte da linha de produtos acabados e na geração de vapor. Esse processo é um 

dos limitantes na utilização de água de reuso, sendo necessária uma grande diluição da mesma 

com água superficial tratada e subterrânea, para que a produção de água desmineralizada e o 

tempo de vida das resinas não sejam comprometidos. 

 

2.6.Geração e tratamento de efluentes 

Além da geração de esgoto sanitário, os diversos processos industriais geram efluentes 

com características específicas que devem ser tratados de forma particular. Desta forma, temos 

hoje quatro estações de tratamento de efluentes cujos processos estão abaixo discriminados: 

 

2.6.1. Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 1 

É responsável pelo tratamento dos efluentes oriundos dos processos de 

beneficiamento da matéria prima da produção de sabão e sabonete, e é composta por um 

tratamento primário, físico-químico complementado por um sistema secundário 

biológico. Os efluentes tratados dessa estação são enviados para a estação de reuso (ETA 

Reuso) com uma vazão média de 6,8 m3/h. 
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2.6.2. Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos 1 

Trata o esgoto sanitário gerado em todas as Unidades Produtivas do site e áreas 

administrativas, através de Lodo Ativado. Os efluentes tratados nessa estação são 

destinados a estação de reuso (ETA Reuso) com uma vazão média de 9,9 m3/h. 

 

2.6.3. Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos 2 

Trata o esgoto sanitário gerado no Centro de Distribuição, através de Reator 

Anaeróbio e Lodo Ativado. Os efluentes tratados nessa estação são lançados no rio 

Camanducaia com uma vazão média de 2,9 m3/h, cujo valor outorgado é de 7,92 m3/h. 

 

2.6.4. Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 2 

É dedicada aos efluentes complexos de difícil tratabilidade, e é composta de um 

sistema de eletrocoagulação e flotador em linha, trabalha em baixa vazão, em média 

0,6m3/h, e recebe efluentes por batelada que chega em contêineres. 

Após tratado, este efluente também é direcionado a ETA Reuso. 

 

3. Descrição do Projeto  

 

3.1.O projeto denominado “Reuso” foi executado em duas Etapas: 

 

a) A primeira consistiu na separação da água de alimentação do sistema de 

desmineralização (DESMI), permitindo que o mesmo fosse alimentado 

exclusivamente com água tratada do rio, que tem uma condutividade menor que a 

água de reuso, liberando o Tanque de Água Industrial para ser alimentado com 

água de reuso irrestrita, não sendo mais necessário a proporção de formulação do 

“blend”. 

 

b) A segunda iniciativa consistiu em melhorar a qualidade do Efluente Tratado na 

Estação Doméstica 1 para que a ETA 4 de reuso conseguisse aumentar sua vazão. 
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3.1.1. Etapa “A” 

Separação das águas de alimentação do Sistema de Desmineralização, consistiu 

na instalação de um Tanque exclusivo para esse fim, que recebeu o nome de “Tanque de 

Alimentação da DESMI”. Uma alteração no Layout das tubulações de saída das ETA’s 1 

e 2 e uma automação de forma que as águas tratadas por essas estações sejam direcionadas 

para o Tanque de Alimentação da DESMI ou para o Tanque de Água Industrial, de acordo 

com o nível dos mesmos.  

 

Essa melhoria permite que o Sistema de Desmineralização trabalhe com uma água 

de condutividade adequada ao seu projeto original garantindo sua qualidade e 

produtividade. Isso também liberou o Tanque de Água Industrial para trabalhar com uma 

condutividade mais elevada, que é característica da água de reuso, eliminando assim a 

obrigatoriedade de diluição (“blend”) e permitindo reduzir a captação de água superficial 

e subterrânea. É importante esclarecer que essa condutividade mais elevada não interfere 

em sua utilização nos demais processos. 

 

3.1.2. Etapa “B” 

A melhoria na qualidade do efluente tratado na Estação Doméstica 1 se deu com 

a instalação de um decantador em paralelo ao utilizado originalmente, na saída dos 

reatores aeróbios, permitindo a divisão dessa vazão, dobrando o tempo de retenção e a 

área de decantação, o que praticamente eliminou os esporádicos arrastes de lodo no 

efluente destinado a Estação de Reuso. Essa melhoria aliada a uma série de adequações 

na estação permitiu aumentar a capacidade de trabalho da mesma, antes limitada a 30m3, 

para até 50m3. 

 

Essas duas melhorias atuaram de forma sinérgica, sendo que uma permitiu o aumento na vazão 

de tratamento para reuso e a outra permitiu o aumento na proporção de reuso na água industrial, 

resultando na redução da necessidade de captação de águas superficiais e subterrâneas, substituindo 

o seu volume por água de reuso. 
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4. Resultados Obtidos 

 

4.1.Redução do volume de água captada  

As melhorias no processo permitiram que fosse reduzida a captação superficial e 

subterrânea de água em 5,51% entre 2018 e 2019, aumentando a disponibilidade de recursos 

hídricos. Essa redução foi possível devido a implementação das etapas “A” e “B” descritas acima. 

 

4.2.Água de reuso 

Em dezembro de 2019, atingimos 90% de reuso de todo efluente tratado na unidade de 

Amparo, sendo que apenas o efluente da Estação de Tratamento Doméstica 2 foi lançado no rio 

Camanducaia (e apenas 37% do volume outorgado).   

Com esse percentual de reuso e com as melhorias implementadas foi possível alcançar a 

marca de 16,4% de água de reuso na incorporação ao produto ao longo de 2019, que corresponde 

a aproximadamente 156.134 m³ no ano, valorizando a finalidade de uso dos efluentes tratados na 

empresa. Este montante de água que deixou de ser captado é equivalente ao consumo de água de 

47 mil pessoas durante um mês (considerando consumo médio de 110 litros/pessoa/dia). 

 

4.3.Atuação da empresa 

Anualmente trabalhamos junto com a Comunicação Interna com um calendário de Meio 

Ambiente para celebrar datas significativas proporcionando momentos de informação e vivência 

para os colaboradores.  

Em 2019, tivemos uma Campanha informativa e vivencial denominada como o “Tour de 

Meio Ambiente” (Anexo 2). Essa ação teve como objetivo dar oportunidade aos colaboradores, 

das áreas produtivas e administrativas, no conhecimento das boas práticas internas realizadas e 

de como é estruturada a gestão dos efluentes gerados, culminando na reutilização interna. 

Esta atividade teve início no processo de captação de água, infraestrutura necessária para 

tratamento de água do rio e dados de volume de utilização para o nosso negócio como meio de 

conscientização da importância de reduzir desperdícios dentro e fora da empresa. Na sequência, 

foi explanado sobre as Estações de Tratamento de Efluentes abordando o tema central sobre o 

Reuso deste efluente que possibilita a incorporação ao nosso produto e na consequente redução 

da captação de recurso natural. 
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5. Anexos 

 

5.1.Política de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Ypê 
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5.2.Comunicação Interna para inscrição no Tour de Meio Ambiente 
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5.3.Tabela com Resultados 

 

Resultados Obtidos 

1. Em relação ao consumo de água:  

1.1. Houve redução do volume de água captada/utilizada?   

( X ) Sim   (  ) Não   Quanto? (Exemplo: litros por hora) 

     Redução de 5,51% de 2018 para 2019 

    1.2. Houve redução do consumo específico (volume de água utilizada por unidade de 

produção)? 

( X ) Sim   (  ) Não   Quanto? (Exemplo: litros por hora) 

     Redução de 7,79% do indicador (L/Kg) 2018 x 2019 

2. Em relação aos efluentes líquidos: 

2.1. Houve redução do volume lançado?  

(  ) Sim   ( X ) Não   Quanto? (Exemplo: litros por hora) 

    2.2. Houve redução da carga/concentração de um ou mais poluentes? 

(  ) Sim   ( X ) Não    

3. Qual a porcentagem de reuso de água ou de efluentes? 

      90% de todo o efluente gerado em Dez/2019.  

4. Onde são feitas as ações de monitoramento? 

( X ) Consumo de Água   (  ) Qualidade do Efluente   (  ) Outros. Qual? 

Indicador de consumo de água/ton. de produto produzido. 

5. De que forma a empresa atua na sensibilização de funcionários? 

(  ) Ações   ( X ) Campanhas   (  ) Outros. Qual?   (  ) Não atua   

Campanha vivencial para os colaboradores - "Tour de Meio Ambiente 2019" 

6. Houve redução de custos operacionais e de manutenção? 

( X ) Sim   (  ) Não.    Quanto (R$/mês ou ano)?  

     25% redução no custo de tratamento/ton produto acabado 

7. Qual o payback do projeto (meses)?  

     Custo intangível, o objetivo principal é redução de captação de recurso natural e 

diversificação do abastecimento de água. 

 

 






