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Desenvolvimento de Fontes Sustentáveis de Insumos Hídricos na 

Whirlpool SA Eletrodomésticos - Unidade Joinville 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/ INICIATIVA 

 

Localização: Whirlpool SA Eletrodomésticos  

Dona Francisca 7200. 

 

Duração: Projeto desenvolvido entre setembro de 2010 a março de 2012. 

 

Linha de Atuação: O escopo do presente projeto tem como base a prospecção hídrica 

de fontes alternativas provenientes da captação da Água de Chuva e Processo de 

Reuso Industrial. 

 

2. RESUMO DO PROJETO 

A Unidade Eletrodomésticos da Whirlpool SA, sediada em Joinville, possui o 

Grupo de Gestão de Águas (GGA) que tem como missão potencializar/otimizar o 

consumo hídrico dentro da Unidade. Nas análises e projetos listados, o GGA atua na 

identificação de novas oportunidades a serem trabalhadas, o que possibilita alcançar 

resultados positivos no que diz respeito a redução no consumo de água, em metros 

cúbicos por unidade (produto) produzida. Analisando e discutindo no grupo de trabalho, 

uma alternativa que poderia equacionar a questão, pensava em explorar novas fontes 

hídricas, com apelo sustentável, que não impactassem no consumo da Unidade. A 

atuação do GGA está descrita no Anexo 01. Desta forma foram iniciados os estudos, 

visando à implementação do reuso industrial na Unidade e o processo de captação de 

água de chuva. Fontes sustentáveis a serem exploradas pelo volume significativo 

descartado do processo industrial; e segundo ponto pelo grande volume de coberturas 

da unidade, que possui mais de 250 mil metros quadrados. 

Na linha de reuso o processo transcorreu com a análise de meios que 

possibilitassem o reaproveitamento do insumo após o seu uso primário nos processos 

de tratamento superficial, água de caldeira e água de drenagem de torres de 

arrefecimento, que são enviadas à ETE da planta para tratamento, antes da devolução 

ao meio ambiente nas condições exigidas por lei. Houve a necessidade de criar o mapa 

de raciocínio de aplicação e usabilidade desta água, entendendo quais os 

processos/equipamentos poderiam ser supridos, tendo como condição primária 

analisar a composição do efluente após o tratamento atual e os requisitos exigíveis nos 

processos existentes. Identificou-se que o efluente teria que ser melhor trabalhado na 

etapa de coagulação e floculação a aumentar a eficiência de remoção de compostos 

químicos, passando ainda por um polimento do efluente através de filtros pressurizados 

de areia + carvão antracitroso e ao fim por desinfecção através de sistema “UV”. 

Outros processos que utilizavam água de rio e de poço artesiano, como suprimento, 
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também se enquadraram a receber o insumo: processo de extrusão plástica, torres de 

arrefecimento, vasos sanitários, sistemas de hidrante e bombas de vácuo de 

equipamentos. 

Na segunda linha do trabalho, com a criação de um sistema de captação de água 

de chuva, da mesma forma buscou-se identificar os locais que possuíam as melhores 

oportunidades de captação e facilidade de distribuição aos equipamentos. Nesta linha 

executou-se a analise da água que descendia dos vários tipos de telhadas existentes, 

chegando-se a conclusão que estruturas localizadas na logística da unidade, 

propiciavam o insumo com a menor quantidade de particulado existente, fuligens 

negras e folhas da arborização, abundante no site. Sendo assim, os pontos possíveis 

de consumo que identificados como admissíveis à substituição pelo insumo extraído de 

poços artesianos, foram os utilizados em torres de arrefecimento e sistemas onde se 

utilizam água potável em processo industrial. Haja vista a baixíssima concentração de 

sais, gerando assim um nível de condutividade elétrica excepcional ao processo. 

Com o desenvolvimento destas duas linhas de atuação, a meta a ser efetivada é 

propiciar fontes sustentáveis, frente as três fontes adotadas na planta, com a 

substituição de água oriunda diretamente de recursos naturais, que atingisse a marca 

de 12% no segundo ano de uso, contribuindo com as metas de redução de consumo 

de 10% ao ano, para o biênio 2011/2012. 

 

2.1 Do reuso Industrial 

O site utiliza no processo industrial diariamente um volume de 700 a 800 m3 de 

água provenientes de três fontes (rio, poços e concessionária local), volume este que é 

todo direcionado à ETE da Unidade, onde o mesmo é tratado por meio dos mais 

modernos e eficientes processos de tratamento físico-químico, sendo ao término 

devolvido ao leito do Rio Amazonas, que faz divisa sul da Unidade. 

O volume em questão sempre foi alvo de análises e de questionamentos sobre 

seu reuso, porém o processo não havia sido foco do GGA até o presente momento, 

considerando que a viabilização demandava valores significativos, avaliados até então. 

O trabalho teve início com o projeto de Seis Sigma, da Engenheira Ambiental 

Luciana Aguiar, e em conjunto com o Gestor de Águas e Coordenador do Setor de 

Utilidades da Planta Alberto L Sgrott, tendo como base a seguinte linha de atuação: 

- identificação dos volumes gerados diariamente; 

- análise qualitativa/quantitativa do efluente e processo de tratamento da ETE; 

- análise técnica do insumo usado nos equipamentos; 

-adequações que deveriam ser executadas no processo da ETE; 

- criação da infraestrutura de redes e bombeamento; 

- acompanhamento dos resultados nos equipamento com o novo insumo. 

Desta forma o trabalho foi definido e implementado. 

 

2.1.1 - Identificação dos volumes gerados diariamente 

Utilizando as informações do setor da ETE, verificou-se que diariamente, nos dias 

de operação da planta, o setor recebe em média o volume de 700m3, conforme 
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observado na Tabela 01, sendo este volume cerca de 75% do volume efetivamente 

consumido na planta, entre os locais de consumo industrial e consumo humano. 

O efluente que chega ao tratamento físico químico da Unidade é proveniente dos 

seguintes processos:  

- tratamento superficial de ferrosos; 

- tratamento superficial de alumínio; 

- purga de tratamento de caldeiras; 

- purga e drenagem de torres de arrefecimento; 

- sistema de arrefecimento de extrusoras de plástico. 

 

Tabela 01 

DATA Hora

Leit .   

Ind.    

F 2 F 3 

C LP

Geração  

diária 

(m³/ dia)

C LP  

Industrial 

F II

C LP  

Industrial 

F III

Geração  

diária F II 

(m³/ d)

Geração  

diária F III 

(m³/ d)

1 23:00 79776 79776 46000 32482 46000 32482

2 23:00 80368 592 46428 32714 428 232

3 23:00 80879 511 46849 32914 421 200

4 23:00 81422 543 47318 33094 469 180

5 23:00 81915 493 47631 33317 313 223

6 23:00 82016 101 47732 33339 101 22

7 23:00 82496 480 48020 33559 288 220

8 23:00 83001 505 48358 33764 338 205

9 23:00 83755 754 48799 34052 441 288

10 23:00 84544 789 49249 34380 450 328

11 23:00 85519 975 49875 34729 626 349

12 23:00 86335 816 50358 35062 483 333

13 23:00 86494 159 50468 35110 110 48

14 23:00 87380 886 51033 35432 565 322

15 23:00 88263 883 51561 35786 528 354

16 23:00 89247 984 52147 36141 586 355

17 23:00 90265 1018 52797 36553 650 412

18 23:00 91040 775 53265 36860 468 307

19 23:00 91840 800 53723 37202 458 342

20 23:00 92064 224 53903 37246 180 44

21 23:00 92962 898 54469 37578 566 332

22 23:00 93905 943 54960 38030 491 452

23 23:00 94713 808 55359 38440 399 410

24 23:00 95720 1007 55995 38810 636 370

25 23:00 96673 953 56566 39192 571 382

26 23:00 97385 712 56986 39484 420 292

27 23:00 97589 204 57122 39553 136 69

28 23:00 98297 708 57494 39887 372 334

29 23:00 99183 886 58036 40232 542 345

30 23:00 100059 876 58532 40612 496 380

31 23:00 -100059 -58532 -40612

0 0 0

0 0 0

Controle de Horas de bombeamento para ETE 2012

to tal/ m³

média/dia/m³  
 

 

 

2.1.2 - Análise qualitativa/ quantitativa do efluente e processo de tratamento na 

ETE 

O efluente que chega à ETE possui uma coloração intensa e com particulados 

dos processos, conforme Figura 01, onde a sua característica química e os parâmetros 

que o efluente possui, estão representados na Tabela 02. 



4 

 

 
Figura 01 

 

Tabela 02 

 
 

A condição de tratamento consiste na análise do pH do efluente que chega à 

ETE, onde é adicionado ácido, quando necessário, para correção do pH e para ativar a 

reação química. Adiciona-se um coagulante para iniciar a reação química (aglutinação 

dos compostos em partículas segregáveis). Na etapa subsequente ocorre a correção 

do banho com hidróxido de sódio caso haja necessidade, para controlar e aumentar a 

aglutinação do processo. Em uma terceira etapa ocorre a inserção de um polímero, que 

visa criar o floco que será segregado na etapa de repouso lamelar do efluente, gerando 

ao término um efluente tratado e um volume de lodo segregado que é posteriormente 

filtrado no equipamento filtro-prensa, onde o mesmo retira todo o volume líquido do 

lodo, gerando um material sólido, com todas as impurezas e produtos químicos. O 

efluente líquido retorna ao início do processo físico-químico e é novamente 

reprocessado. A Figura 02 exemplifica o processo em questão. 
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Figura 02 

 

2.1.3 - Análise técnica do insumo usado nos equipamentos fabris 

Ao conhecer as características do efluente que entra e o que sai tratado na ETE, 

existe a necessidade de se identificar as características admissíveis do efluente que é 

exigido aos equipamentos da planta. Desta forma foram elencados os seguintes 

equipamentos, que possuem alto volume de consumo e geram efluente a ser tratado, 

com um potencial de consumo a receber o efluente tratado: 

- torres de resfriamento, que executam o processo de arrefecimento dos 

equipamentos produtivos usados na planta. Estes equipamentos possuem o 

acompanhamento intensivo da empresa Kurita do Brasil, que executa o processo de 

tratamento e correções do efluente existente, além de apresentarem uma carga de 

consumo de água da ordem de 350 m3/dia, volume este que se perde na etapa 

evaporativa do equipamento ou no processo de drenagem dos sólidos enviados a ETE; 

- equipamentos de tratamento superficial, que executam a limpeza da chapa a 

receber o protetivo de pintura das peças plásticas. Para este equipamento existe um 

fornecedor de produtos da empresa Henkel, que determina parâmetros mínimos da 

água a ser usada no processo; 

- equipamentos de extrusão plástica, que usam em torno de 180 m3/dia de água 

no processo de resfriamento do equipamento; 

- banheiros, vasos sanitários e mictórios, a Unidade possui mais de 6200 

funcionários, que utilizam diariamente o sistema sanitário, sendo um consumidor de 

peso na matriz de consumo hídrico; 

Na Tabela 03, estão observados os parâmetros máximos exigidos a serem 

atendidos com relação a suprimentos de água aos equipamentos em questão. 
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Tabela 03 

 
 

Com base na interpretação dos valores foi possível constatar que nem todos os 

equipamentos podem receber o efluente tratado na atual situação, ficando listado que 

os equipamentos torre de resfriamento, de extrusão e banheiros, poderiam receber o 

efluente. 

 

2.1.4 - Adequações executadas no processo da ETE de tratamento 

Com base nas análises executadas e o tipo de insumo admissível nos processos, 

concluiu-se que o sistema atual possuía alguns pontos que precisavam ser corrigidos, 

tais como: 

- nível de condutividade elétrica; 

- volume de particulados; 

- coliformes fecais e bactérias; 

 

Desta forma foi criado o grupo de adequações da ETE, envolvendo o setor de 

Utilidades, Meio Ambiente e Engenharia de Instalações, onde foram enumerados as 

seguintes ações: 

- Criar um sistema de filtragem (volume de particulados) subsequente que 

proporcionasse um polimento do efluente a ser reusado. Este equipamento, Figura 03, 

foi construído com um tanque de acumulação e executada a aquisição de dois filtros de 

areia + carvão antracitroso, tendo um investimento total de R$282.000,00. 

 

 

 

PARÂMETROS HENKEL KURITA PROCESSO Valor + Restrito

Alcalinidade Total [ppm CaCO3] 150 350 150

Teor de Alumínio [ppm] 10 - 10

Teor de Cloretos [ppm] 60 350 60

Teor de Cloretos Residual [ppm] 10 - 10

Condutividade [mS/cm] 300 800 700 300

Dureza Total [ppm CaCO3] 250 350 250

Teor de Ferro Total [ppm] 50 2 2

Teor de Fósforo Total [ppm] 10 - 10

Teor de Manganês [ppm] 5 - 5

Teor de Nitratos [ppm] 10 - 10

Teor de Óleos e Graxas [ppm] 10 5 5

Teor de Cálcio [ppm] 80 - 80

Teor de Magnésio [ppm] 80 - 80

pH 5 a 8 6,5 – 8,5 5 a 8 

Teor de Sílica [ppm] 100 50 50

Teor de Sulfatos [ppm] 50 200 50

Teor de Zinco [ppm] 50 - 50

Bactérias [Ufc/ml] 1000 1000 1000

Turbidez [ppm de sílica] - 30 30

Dureza Cálcio [ppm CaCO3] - 250 250

Fosfato Total [ppm] - 4 4

DQO [ppm O2] - 70 70

DBO5 [ppm] - 25 25

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS
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Figura 03 

 

- Corrigir o banho com a eliminação do cal (nível de condutividade elétrica) do 

sistema de tratamento (hidróxido da Cal), mediante a execução de procedimento de 

jart-test, Figura 04. Concluiu-se que o cal poderia ser eliminado, nas no seu lugar 

deveria ser acrescida a soda e com a alteração do coagulante usado, de sulfato de 

alumínio com 18%, para um novo produto da empresa Kurita, com 32%. O processo 

gerou uma redução da ordem de 4.000 quilos de cal mês e uma redução de uso de 

coagulante da ordem de 3.500 litros por mês. O novo coagulante pela maior 

concentração possui um resultado mais intenso no processo. O Anexo 02 mostra os 

testes e os resultados da alteração do processo executado em conjunto com a 

empresa Kurita. 

 

 

Figura 04 
 

- A terceira correção, foi a inclusão de um equipamento UV (coliformes fecais e 

bactérias), visando a completa desinfecção do efluente tratado. Para esta alteração foi 

especificado um equipamento com base na vazão de saída da estação de tratamento 

que beira os 50m3/hora, onde se concluiu que o melhor equipamento seria da empresa 

UV.EU_D_LP Sensor UV Digital p/ Equipamento de Desinfecção fabricante UMEX. Na 

Figura 05 é possível ver o sistema acoplado ao equipamento de filtros de areia+carvão. 
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Figura 05 

 

Com a execução destas etapas, que demandaram aprovação de valores de 

investimento e obras, teve-se um tempo de atividade de aproximadamente 13 meses, 

tendo a sua execução concluída entre março/maio de 2011. 

 

2.1.5 - Criação da infraestrutura de redes e bombeamento 

O processo de reuso pela característica deve ser fornecido aos equipamentos 

fabris por redes específicas a se analisar a evolução do sistema, identificar possíveis 

contaminações ou problemas negativos. 

Desta forma surgiu a necessidade de construção de um sistema de suprimento 

entre ETE e os equipamentos fabris, onde foi elaborado um processo implantação de 

redes e sistema de bombeamento ao lado do sistema de filtragem e UV, que direciona 

todo o efluente tratado para o consumo, como pode ser verificado na Figura 06. 

 

 
Figura 06 
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Os orçamentos estão anexados com base no evento executado para contratação 

dos trabalhos, o que pode se observado na Figura 07. 

 

 
Figura 07 

 

O processo de construção das redes totalizou um montante de R$85.000,00, 

neste processo o sistema de bombeamento foi reaproveitado, gerando uma economia 

na ordem de R$18.000,00, aplicando ainda a tecnologia de malha de pressão com 

controladores de freqüência, que controla a rotação e vazão da bomba com base na 

pressão da rede. 

 

2.1.6 - Acompanhamento dos resultados nos equipamento com o novo insumo 

Para garantir a eficácia e manutenção da expansão do reuso na planta foram 

definidas algumas análises nos equipamentos e pontos do Reuso na planta.Nos 

equipamentos torres de resfriamento temos a monitoração dos parâmetros por parte da 

empresa Kurita, que analisa os resultados químicos do processo, esta análise pode ser 

visualizada no Anexo 03. 

Da mesma forma foram acompanhados os equipamentos de extrusão buscado 

evidenciar calcificações ou incrustações nos equipamentos desde a partida do sistema 

em setembro de 2011, não sendo detectado qualquer problema. 

Foram analisadas as condições a água nos vasos sanitários para a identificação 

de alguma anomalia ou contaminação que possibilitasse algum dano ao ser humano 

durante o uso dos vasos. Tendo como meio a análise por cultura, não foram 

encontrados problemas, como pode ser observado na Figura 08. 
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Figura 08 

 

2.1.7 – Do resultado em consumo  

O sistema teve a sua partida efetiva no mês de setembro de 2011. Na Tabela 04 

podemos verificar os consumos já reaproveitados na operação da unidade.  

 

Tabela 04 

 
 

Após a partida do sistema foi analisada a possibilidade de eliminar o uso de água 

potável na rede de hidrantes substituindo pela água de reuso, obtendo-se assim um 

redução no consumo de água potável na ordem de 1.100m3/mês. Assim, foi 

disponibilizado um volume maior ao consumo humano e redução de custo no 

pagamento mensal à concessionária municipal de abastecimento de água. 

Concluído todo o processo de adequação da ETE com a instalação dos filtros e 

equipamentos de desinfecção UV, o layout ficou como mostra a Figura 09, que 

representa a situação atual com o projeto implementado. 
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Figura 09 

 

2.2 Da Captação de Água de Chuva 

A segunda linha de atuação que o GGA buscou implementar foi o trabalho de 

Captação de Água de Chuva em grande escala. A unidade possui um grande volume 

de edificações, cerca de 250 mil metros quadrados, entre unidades fabris, laboratórios, 

setor administrativo e Centro de Distribuição logística (CD). 

Combinando ainda com o grande nível de pluviosidade que existe na cidade de 

Joinville, localizada próximo à Serra do Mar, que é uma muralha para a passagem de 

nuvens, e gera uma grande incidência sobre a região norte de Santa Catarina. 

Conforme dados da Universidade da Região de Joinville – Univille – os volumes 

pluviométricos de Joinville varia em média de 230mm/mês, dados históricos dos 

últimos 10 anos. Estes dados estão disponibilizados no Portal da Univille, página da 

Estação Meteorológica.  

Diante destas oportunidades o GGA, traçou uma linha de atuação na qual  o 

presente trabalho foi viável e com um custo beneficio adequado. O período de 

desenvolvimento deste trabalho foi de agosto de 2010 a dezembro de 2011 pelo setor 

de utilidades e serviços. 

 

O trabalho foi projetado considerando a seguinte linha de atuação: 

- identificação dos telhados adequados à captação; 

- definição do insumo que seria substituído; 

- criação da infraestrutura de coleta e distribuição. 
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2.2.1 - Identificação dos telhados ideais para a captação; 

A planta Joinville possui uma grande área construída, com coberturas dos mais 

variados tipos e características, como pode ser analisado na Figura 10. Estando a 

unidade localizada no distrito industrial da cidade com duas rodovias nos limites de sua 

propriedade, a unidade, recebe contribuição de tráfego intenso e veículos pesados e 

consequentemente poluentes em dispersão na atmosfera local como pó, fuligem e 

fumaça preta.. Além disso, o distrito possui grande número de empresas como Metal-

Mecânicas, Tecelagens, Montadoras, de Usinagem, Tabaco e Fundições. Esta última 

contribuindo consideravelmente com emissão de poluentes particulados nocivos ao 

meio ambiente e que prejudicam muito o processo de captação. 

 

 
Figura 10 

 

A oportunidade já havia sido identificada anteriormente pelo grupo, em uma 

experiência primária para o uso em uma central de captação para lavação de 

Empilhadeiras. Nem todos os telhados da companhia são adequados para a captação 

de água de chuva, com características mínimas ao uso no processo industrial pela 

geração de particulados de limo/fuligens negras da reação de umidade e calor sobre a 

cobertura, que acontece diariamente, e em especial às coberturas de fibrocimento. 

Outra consideração levantada foi referente às sujidades provenientes da 

arborização da planta, que possui uma extensa área com cobertura vegetal em volta 

dos prédios fabris e centro administrativo, e que gera um depósito de folhas nos filtros, 

alterando a qualidade da água pela sua degradação e mesmo pela deposição de 

material vegetal nos sistemas de coleta. 

Com base nos pontos apresentados anteriormente (empresas vizinhas, tipo de telhado, 

arborização, avenidas próximas), o grupo de trabalho definiu como melhor opção a 

adoção do CD Logístico como ponto de captação da planta, pois fica localizado nos 
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fundos da propriedade a uma distância significativa das avenidas e de empresas 

vizinhas, além de estar próximo de segmentos arborizados da empresa. 

Conforme observado na Figura 11, totalizando um volume de 23.000 metros 

quadrados, mas tendo um atrativo extra, o sistema do telhado possui uma descarga do 

volume captado somente na extremidade dos prédios, reduzindo o volume de trabalho 

na parte interna, e consequente redução do custo de implantação do projeto. 

 

 
Figura 11 

 

2.2.2 - Definição do insumo a ser substituído 

O insumo proveniente da captação de Chuva possui vários pontos positivos, além 

do menor volume que é destinado às redes pluviais, gerando alagamentos e 

transtornos as cidades, a qualidade do insumo no uso industrial é fator relevante, o 

insumo tem um PH básico na faixa de 6,2 e com um nível de sais muito reduzido, 

ficando na casa de 20 a 30 Msc de condutividade, como descrito na Tabela 05. 

 

Um volume significativo de extração de poço artesianos ocorre na Unidade, média 

de 500 m3/dia, que são usados em estágio de tratamento superficial, em torres de 

resfriamento e em processos de inspeção de peças em tanques d’água. 

Tabela 05 

 

pH 6,22 5,87

Condutividade 28 12,5

Nitrogênio amoniacal 0,8 0,5

Nitrato 1,8 0,8

Fósforo 0,08 0,05

Nitrogênio Total 3,1 1,3

Ferro 0,03 0,06

Dureza 11,9 4,08

Água da chuva caixas logistica e fab. 3

LOGÍSTICA FAB. 3
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O presente insumo (poço), possui concentração de sais entre 180 a 240 ppm, de 

cálcio e Sílica, Tabela 06, que causa problemas aos equipamentos que necessitam de 

troca térmica, gerando assim depósitos que afetam a disponibilidade dos processos.  

 

Tabela 06 

 
 

2.2.3 - Criar infraestrutura de coleta e distribuição 

No processo de coleta e uso do insumo foi adotada a estratégia de criar um fluxo 

direto de utilização conforme a geração, deste modo nos locais escolhidos para o 

processo de captação, foram anexadas cisternas para coletar o volume disponibilizado 

conforme a pluviosidade do dia, o que pode ocorrer da seguinte forma: 

- Nos dois prédios que somam 23 mil metros quadrados, existem  14 pontos de 

descidas. Em cada ponto existe uma pré-caixa de acumulação com capacidade de 

7.500 litros, que tem a função de absorver as grandes cargas de água em especial nos 

temporais de verão. Interligado a esta caixa como elemento de descida, foi 

desenvolvido internamente na empresa um sistema de filtragem vertical, composto por 

um tubo de 400 mm, que possui no seu interior um filtro em forma de tubo com cerca 

de 2 metros de área de filtragem. Outra opção seria a compra destes filtros prontos no 

mercado, porém, por se tratar de bitolas de 250 mm e telhados com coberturas acima 

de 2.000 metros quadrado, sistemas que suportassem a referida vazão somente foram 

encontrados na Alemanha (marca Wyssi), mas com custo que inviabilizava a execução 

do projeto. 

- A três caixas de pré-coleta existe um sistema de bombeamento, com 

capacidade de 30m³/hora de transferência, que envia o volume captado a cisterna 

central no setor da Casa de Máquinas da Unidade, que tem uma capacidade de 

acumulação de 200 m³, como mostra a Figura 12. 
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Figura 12 

 

- Da atual cisterna central, existe a saída das alimentações aos vários 

equipamentos do parque Fabril II e III, que percorre a mesma via já usada pelos poços 

artesianos sendo possível alimentar os equipamentos da unidade sem a necessidade 

de construção de uma rede especifica. Essa estrutura pode ser observada na Figura 

13. 

 

 
Figura 13 

 

Cada descida possui uma válvula elétrica com controle de operação que busca 

descartar o volume inicial das chuvas por até 8 minutos, executando assim a purga e 

evitando que sujidades avancem ao sistema comprometendo a qualidade do insumo 

gerado. 

Na Figura 14 é possível ver a disposição que dos depósitos, com os coletores e 

sistema de bombeamento, na Figura 11, pode ser identificada a caixa d’água vertical e 

ao lado desta, em azul, a cisterna central de água de poço e chuva, agora com o 

projeto implantado. 
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Figura 14 

 

2.2.4 – Resultados da captação da água de chuva 

O atual volume de captação tem oscilado conforme o nível de pluviosidade e 

evolução da 1ª etapa de implantação do projeto que teve início em junho de 2011. 

Como pode ser visto na Tabela 07. O volume de captação acumulado até o momento é 

de 13.500m³. 

 

Tabela 07 

jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12

Água de chuva 567 1452 4250 322 129 259 626 1424 1536 1088 1514

 
 

O presente trabalho foi alvo de publicações em jornais de circulação na região 

norte de SC, como ações voltadas a uso racional executado pela companhia, como 

segue reportagem Anexo 04. 

 

3. RESUMO DOS ORÇAMENTOS 

O GGA possui uma estimativa de custo os projetos, uma vez que muitas 

atividades foram executadas com recursos humanos da Manutenção do Setor de 

Utilidades. Nas Tabelas 08 e 09 serão apresentados somente os custos de contratação 

de materiais contabilizados. 
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Tabela 08 - Custos do sistema de reuso 

Item

Menor Valor

R$

Quantidade de 

Cotações

Nome do Fornecedor 

com Menor Valor 

Cotado N° Evento
Aquisição de tanques de 

acumulação de efluente fisico 

quimico, com 50 m3 130.000 3 Dona Francisca

Fitros de áreia+carvão de 30m 

3  hora 152000 3 Permutiion

UV.EU_D_LP Sensor UV Digital 

p/ Equip. de Desinfecção 

fabricante UMEX. 85.000 1 Umex

Item

Menor Valor

R$

Quantidade de 

Cotações

Nome do Fornecedor 

com Menor Valor 

Cotado N° Evento
EIF-9967-00-

Fornecimento/Instalação 

tubulação de água do rio para 

estação de tratamento de 

efluentes  R$      85.000,00 3 Odialf 108864

Materiais Quantidade

Tubo de Aço de 4 224 m mão obra/materiais

Payp Reck 24 m mão obra/materiais

Suportação 72 peças 2 paineis 

Curvas de aço 4" 34 peças mão de obra

15 diasLocação de equipamentos de elevação

Serviços

Obras Civis na ETE

Obras Civis no tanque de recalque

Instalações elétricas

Serviços 70% durante o final de semana

 
 

Tabela 09 - Custo do Sistema de Captação de Chuva Logística 

Item

Menor Valor

R$

Quantidade de 

Cotações

Nome do Fornecedor 

com Menor Valor 

Cotado N° Evento
0000209176 / Alteração da 

tubulação de coleta de água 

conf. EIF-12226 / Prazo 

encerrado  R$                          35.000,00 3 Sagrao 209176

Materiais Quantidade

Caixas dágua 14

Tbulações de 110mm 130 m

Tubulações de 85 mm 330 m

Tubulações de ferro 3" 130 m

Bombas de recalque reaproveitar do fosfato I desativado

Usar rede do poço 12, para conduzir água entre galpão 2 e isobutano

Serviços

lançar redes entre depósito e cisterna

Base das caixas dágua

Instalações elétricas Internas Angelo

Serviços 30% durante o final de semana

Locação de equipamentos de elevação por conta da whirlpool

 
 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO  

O projeto tem em sua proposição central apresentar os benefícios obtidos com a 

existência de um grupo como o GGA dentro das organizações, que busquem atuar de 

forma proativa na redução, otimização e identificação de oportunidades, que reduzam o 

impacto das grandes empresas sobre o grande conjunto natural em que está inserida, 

em especial neste caso onde foi possível através de dois trabalhos (reuso de água e 

uso água de chuva) atender as metas da companhia, alcançar reduções ano a ano de 

10% no indicador ambiental da Unidade, no consumo de água por unidade produzida. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS TRATADA NO 
PROJETO  

Os dois projetos em questão se transformam no campo prático para atendimento 

das metas ambientais da companhia. Inclusive a conservação dos recursos naturais 

que é um dos pilares do Sistema de Gestão Integrado da empresa, destacando  os 

cuidados com a água. 



18 

 

Dentre os volumes que são significativos podemos citar os volumes de água 

reusados. Conforme demonstrado no resumo do projeto, no item 2.1.7, já foram 

reusados até o momento mais de 35 mil m³, e para a captação de água de chuva um 

volume de 13 mil m³, no item 2.2.4. 

Com estes números foi possível atender as metas de ordem ambiental, como 

pode ser verificado no Gráfico 01 abaixo.  

 

Gráfico 01 

 
 

6. OBJETIVO GERAL  

A proposta central do presente trabalho é demonstrar a busca da Whirlpool SA – 

Unidade Joinville na criação e utilização de fontes hídrica de base sustentáveis ao 

processo industrial, como o Reuso Industrial e Captação de Água de Chuva, visando 

substituir fontes convencionais de captação de Rios, Poços Artesianos e água potável 

do abastecimento público. 

Mas de forma secundária o presente trabalho também quer demonstrar que,, 

mesmo vivendo um momento de crescimento industrial e econômico jamais 

presenciado no Brasil, sempre existe oportunidade de reduzir o impacto humano sobre 

o meio ambiente. 

Em especial neste caso, onde a existência de um Grupo de Gestão que tem 

planejamento e foco é determinante para condução das ações que proporcionem tais 

ganhos, principalmente a redução do consumo hídrico como oportunidade sustentável 

que existe dentro das organizações. Neste caso as oportunidades sempre estavam 

disponíveis, somente não potencializadas com o devido valor. 

 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Dentre os objetivos específicos do projeto pode-se citar: 

- Reduzir a dependência da unidade a fontes externas de suprimento de 

água, em especial água de Rio, pelo aumento industrial e populacional que o 

circundam; 

- Atender o requisito do município quanto à disponibilidade de recursos 

hídricos, referente a captação de água de chuva; 

- Reduzir a dependência hídrica a fontes tradicionais; 
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- Prospectar fontes sustentáveis de captação e uso de água; 

- Eliminar desperdícios e implantar modificações que otimizem o consumo 

de água nos processos produtivos e atividades de suporte à manufatura; 

- Conscientizar os funcionários, familiares e da comunidade, com 

campanhas e continuidade do GGA; 

- Demonstrar a importância do GGA, como grupo de ação na busca de 

ações de redução no impacto industrial sobre o meio ambiente; 

- Atender as metas ambientais da Unidade no tocante a consumo por 

produto produzido; 

- Buscar alternativas de suprimento hídrico para fonte potável; 

- Criar conhecimento técnico sobre fontes alternativas, visando estar 

preparado a cobranças de esfera municipal, estadual ou federal, sobre o uso de 

água de Poços ou Rio. 

- Reduzir o lançamento de despejo na bacia do Cubatão, contribuindo com 

redução de níveis de fósforo e nitrogênio dos sistemas; 

 

8. METODOLOGIA GERAL  

Os projetos seguiram as linhas básicas do PDCA, (planejamento, ação, checar e 

padronizar). Onde a ferramenta plano de ação (5HW) foi fundamental a viabilizar o 

efetivo cumprimento das ações e prazos acordados, tendo como base um cronograma 

de ações/atividades. 

Ainda na etapa do reuso em função da complexidade das ações e análises foram 

adotadas técnicas do Seis Sigmas, visando identificar as melhores opções técnicas 

com as assertividades que o programa e ferramentas oferecem. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS  

Ao final do projeto os resultados foram os mais significativos possíveis. 

Primeiramente pelo processo de reuso e captação de água de chuva que se tornaram 

uma realidade. 

Os volumes dos dois sistemas como fontes sustentáveis ultrapassam a meta 

estipulada para o segundo ano de 12%, onde atualmente já estamos obtendo valores 

na faixa de 16% ao mês contribuindo em muito com o resultado ambiental da planta, 

Tabela 10. 

Tabela 10 
jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12

Água de chuva 567 1452 4250 322 129 259 626 1424 1536 1088 1514

Reuso Industrial 9,5 2405 5407 7399 2946 2179 5531 4827

Fontes sustentáveis 567 1452 4250 331,5 2534 5666 8025 4370 3715 6619 6341

Percentual das fontes 

sustentaveis / frente ao 

volume total da planta 9% 17% 23% 12% 11% 19% 20%
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jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12

Água de chuva 567 1452 4250 322 129 259 626 1424 1536 1088 1514

Reuso Industrial 9,5 2405 5407 7399 2946 2179 5531 4827

Fontes sustentáveis 567 1452 4250 331,5 2534 5666 8025 4370 3715 6619 6341

Percentual das fontes 

sustentaveis / frente ao 

volume total da planta 9% 17% 23% 12% 11% 19% 20%  
 

10. BENEFÍCIOS / PRINCIPAIS NÚMEROS  

O projeto teve além dos ganhos numéricos diretos com o volume de água 

economizada na planta, como também proporcionou outros ganhos de natureza 

indireta, contribuindo com o processo de aprendizado e evolução técnica. 

Pode-se citar como um dos primeiros ganhos foi quanto aos produtos químicos 

usados no processo de tratamento do efluente da ETE, gerando menor lançamento ao 

meio ambiente, e redução do seu consumo no processo de tratamento da ETE 

conforme segue: 

- redução no consumo de 2.300 quilos/mês de cal; 

- redução no consumo de 3.590 quilos/mês de soda; 

- redução no consumo de 2.210 quilos/mês de acido. 

 

Outro ganho foi conseguido com a adoção do processo foi a redução da extração 

de água de poço e do tempo de operação dos poços artesianos, que pela Licença 

Ambiental de Operação -LAO- é limitado em 16 horas diárias de extração vem 

operando com média de 3 horas e 35 minutos dias, nos últimos seis meses. 

Um terceiro ganho foi que empresas e jornais locais têm manifestado o ponto de 

economia e uso de sistema de água de chuva, criando assim uma corrente positiva de 

transferência de informação e busca por outras empresas e entidades sobre o mesmo 

tema, sustentabilidade. Algumas reportagens publicadas sobre o assunto podem ser 

visualizadas no Anexo 04. 

O volume mensal economizado, se comparado a um residência com quatro 

pessoas, pode resultar no suprimento de água para 409 residências, ou seja mais de 

2000 pessoas com água em suas residências. Se proporcionalizar essa condição a 

nível Brasil é possível listar mais de uma centena de cidades que possuem este 

número de habitantes. 

 

11. BENEFÍCIÁRIOS  

A abrangência do processo deve ser dividida em impacto interno e externo, a 

saber: 

- Interno - todos os funcionários, que atuam numa empresa que respeita e pratica 

os valores de proteger e conservar os recursos naturais; os funcionários do setor de 

ETE, que manuseiam um menor volume de produtos químicos; a empresa, com menor 

custo de químicos, volumes de água potável; a empresa, com menor volume de água 

em caso de enxurradas que podem gerar danos em galerias e redes pluviais; 

- Externos - os acionistas da empresa, com menor custo produtivo; os 

consumidores de água de Joinville, por terem uma maior disponibilidade no suprimento 
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da rede municipal; todos os que ficaram conhecendo o processo pela mídia e estão 

neste momento se motivando a construir sistemas idênticos em suas residências ou 

empresas; a bacia do Rio Cubatão do Norte, em especial pelo reuso de efluente, 

recebendo uma menor carga de Fósforo e Nitrogênio lançado na bacia e reduzindo a 

procriação de algas. 

Os beneficiários, como citado na reunião do GGA, são os filhos e netos da 

geração atual, pois se busca uma realidade e um futuro mais sustentável e habitável, 

com menor impacto humano ao meio ambiente. 

 

12. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE  

A sociedade organizada não teve interação direta no processo. Mas 

indiretamente, como já citada pela mídia de jornais, houve a comunicação e repasse de 

dados do processo. 

 

13. DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS  

A disseminação ocorre através de campanhas internas junto aos seis mil 

funcionários, através do Jornal Mural, onde todos ficam sabendo da evolução, com foco 

em racionalização de insumos na planta. A liderança da planta em reuniões gerenciais 

(QCAMS) que foca o processo e são apresentados os resultados ambientais, e 

também a nível de diretoria onde ocorre o reporte ambiental mensal, sendo 

apresentada a evolução dos indicadores ambientais. 

À nível externo através das mídias de jornais e revistas, que focam nos pontos e 

postura positivos da companhia no caminho de racionalização dos insumos ambientais. 

Um exemplo da postura ambiental da Companhia pode ser observada na Figura 15. 

 
Figura 15 

 

 

14. SUSTENTABILIDADE 

Uma vez que a empresa possui as certificações ISO 9.001/2000 (Gestão da 

Qualidade), ISO 14.001/2004 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18.001/2007 (Gestão de 
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Saúde e Segurança Ocupacional), as auditorias internas e externas buscam sempre a 

melhoria contínua das atividades e processos fabris, exigindo rígido controle nos 

objetivos, metas e indicadores de consumo de água estabelecidos. 

A manutenção do processo se apresenta mediante aos processos e rotinas 

realizado pelo SAP, Anexo 05 - Rotinas de preventiva, e também o programa/software 

(ERP) onde estão listados os equipamentos e sistemas tanto para execução dos 

procedimentos de manutenção preventiva dos equipamentos, quanto para execução 

dos procedimentos de limpeza dos tanques e filtros, assim a gestão para evitar 

esquecimento ou abandono está no sistema eletrônico da empresa. 

 

15. FONTES DE FINANCIAMENTO 

A empresa possui um rígido sistema de tomadas de investimentos, sendo todo 

centralizado na matriz da companhia. Aos projetos em questão foi executada a 

apresentação do projeto no nível de Diretoria. Não existe financiamento de bancos ou 

governamental nos projetos apresentados. 
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17. ANEXOS 
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ANEXO 1 – Grupo de Gestão de Águas (GGA) 
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ANEXO 2 – Tratamento da Estação de Tratamento – Kurita do Brasil 
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ANEXO 3 - Relatório Reposições – Torre 7 
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ANEXO 4 – Comunicação Externa 
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ANEXO 5 – Rotinas de Preventiva 


