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“A Natura assume que uma empresa ambientalmente
responsável deve gerenciar suas atividades de maneira
a identificar os impactos sobre o meio ambiente,
buscando minimizar aqueles que são negativos e
amplificar os positivos. Deve, portanto, agir para a
manutenção e melhoria das condições ambientais,
minimizando ações próprias potencialmente agressivas
ao meio ambiente e disseminando para outras
empresas as práticas e conhecimentos adquiridos na
experiência da gestão ambiental.

Ao assumir a política de meio ambiente como parte
do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável,
a Natura visa também à ecoeficiência ao longo de
sua cadeia de geração de valor ; e, ao buscar a
ecoeficiência, favorece a valorização da biodiversidade
e de sua responsabilidade social.

As diretrizes para o meio ambiente da Natura
contemplam:
A responsabilidade para com as gerações futuras;
A educação ambiental;
O gerenciamento do impacto do meio ambiente e do
ciclo de vida de produtos e serviços; e
A minimização de entradas e saídas de materiais.”

(Trecho da Política de Meio Ambiente Natura)
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Os efeitos dos impactos ambientais gerados pela expansão
indiscriminada das atividades humanas são vistos, sentidos e
comprovados cientificamente em todo planeta. Para interromper
esse processo de degradação ambiental, segmentos da sociedade
do mundo inteiro, inclusive do Brasil, inclinam-se para a adoção
de um modelo de produção capaz de conciliar crescimento
econômico, proteção ambiental e bem-estar social – as três
dimensões do desenvolvimento sustentável.

A implantação desse modelo tornou-se um desafio mundial desde
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento, a Rio 92, com a aprovação do documento conhecido
como Agenda 21, assinado por 170 países, com o objetivo de er-
radicar os graves problemas da miséria e degradação do meio
ambiente no planeta.

Um dos problemas que mais ameaçam a humanidade, ao qual a
Natura está especialmente atenta, é a escassez de água potável.
Segundo a ONU, a crise vai se agravar muito neste século. Atualmente,
mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à água em boas
condições. E, até meados deste século, dois terços da humanidade
enfrentarão problemas de escassez, poluição ou conflitos pela água.

O Brasil, que abriga entre 10% e 20% de toda a riqueza de
espécies animais e vegetais do mundo, é também detentor de
12% das águas superficiais da Terra, porém cerca de 90% dos
esgotos domésticos são lançados nos rios, mares, lagos e córregos
sem nenhum tratamento. Por mais de 500 anos, os recursos hí-
dricos no Brasil foram mal utilizados e tratados como inesgotáveis.

Atualmente, mesmo com as comprovações de que água é um
recurso finito, a má utilização permanece. Em áreas de mananciais,
ocupações irregulares lançam esgoto diretamente em represas,
provocam o desmatamento e, conseqüentemente, o processo
de erosão, contribuindo para a degradação total do meio am-
biente na região.

Por tudo isso, os processos de conservação e reuso são
fundamentais para evitar a escassez de água em nosso planeta.
Toda água de baixa qualidade, oriunda de esgotos domésticos e
industriais, pode ser reutilizada, contribuindo assim para a pre-
servação deste recurso para toda a humanidade.

Além dos cuidados essenciais com os recursos hídricos, a
economia de energia, a reciclagem, o tratamento e o reapro-
veitamento de resíduos sólidos são atitudes indispensáveis para
manter o equilíbrio ambiental.

É nessa direção que os princípios de sustentabilidade consolidam-
se e trazem para as relações políticas, empresariais e para todos
os cidadãos do planeta uma proposta de transformação, em
busca de um mundo mais próspero, justo, habitável, fértil, com-
partilhado, limpo e participativo. Uma transformação que alia
a utilização dos recursos naturais à proteção ambiental; que
combate a pobreza e propõe mudanças no modelo de consumo.

E que prescinde, especialmente, de informação, mudança cultural
e participação dos vários grupos sociais que assumem, nesse
modelo, um novo papel em suas funções de agentes econômicos:
empresas, governos, organizações não-governamentais, uni-
versidades e principalmente, as comunidades tradicionais.

A Natura busca conduzir suas atividades por princípios e
práticas economicamente viáveis, ambientalmente corretas e
socialmente justas e está engajada nesse grande movimento
mundial, procurando adotar os princípios de sustentabilidade
em seus processos e práticas de produção, bem como no ge-
renciamento de suas instalações. É compromisso da empresa,
ainda, ajudar a formar opinião na sociedade sobre a importância
da sustentabilidade como estratégia para o desenvolvimento do
país e como alternativa para solucionar os graves problemas
ambientais do planeta.

Com esses pré-requisitos, visivelmente aplicados na construção
do Espaço Natura Cajamar, a Natura pretende reforçar a busca
de excelência em suas relações com o meio ambiente e tornar-
se referência entre as empresas brasileiras que adotam uma
gestão socialmente responsável.
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Apresentação da empresa

A Natura é uma empresa 100% brasileira, nascida há 34 anos.
Desde o início, é conduzida por suas crenças e valores, expressos
por meio de produtos, serviços e comportamento empresarial
que buscam promover a melhor relação da pessoa consigo
mesma, com a natureza e com todos que a cercam.

Possui destacada atuação nas áreas de cosméticos, produtos de
higiene, perfumaria e saúde. Em 2001, inaugurou, em Cajamar,
São Paulo, o Espaço Natura, o maior e um dos mais avançados
centros integrados de pesquisa e desenvolvimento de produtos
da América Latina.

Em todos os seus documentos de intenção e em todas as suas
práticas, a Natura expressa comprometimento com a ética e a
transparência. A responsabilidade de promover o bem-estar e de
aprofundar os relacionamentos está presente na interação da
empresa com seus públicos, bem como na interação com as
comunidades onde atua e, mais amplamente, com o meio ambiente.

A Natura em números (2003)

• Volume de negócios: R$ 2,64 bilhões;
• 355 mil Consultoras Natura;
• 117 produtos lançados;
• 112 milhões de unidades vendidas;
• 20 mil pedidos entregues por dia;
• 5 mil cidades atendidas;
• Mais de 500 produtos no portfolio;
• 3 filiais no exterior (Argentina, Chile e Peru);
• 1 distribuidor na Bolívia;
• Produção: capacidade de 150 milhões de unidades/ano.
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1. Objetivo

Este estudo de caso pretende relatar algumas das principais ações
de gerenciamento ambiental em busca da sustentabilidade,
presentes na concepção, construção e gerenciamento do Espaço
Natura Cajamar. Por se tratar de tema que transversaliza todos
os processos e práticas da empresa, vamos dar ênfase a três
iniciativas que objetivam:

• O uso racional da água
• A economia de energia elétrica
• O tratamento e reaproveitamento dos resíduos sólidos

Procuraremos demonstrar que o Espaço Natura Cajamar foi
idealizado e é gerenciado para minimizar impactos e produzir
ganhos na Qualidade Ambiental, colocando em prática a Política
de Meio Ambiente Natura, da qual destacamos o seguinte
compromisso:

“Sem alterar seu padrão tecnológico atual, a Natura procura reduzir
o consumo de energia, água, produtos tóxicos e matérias-primas, e
implantar processos de destinação adequada de resíduos. Investe
na atualização de seu padrão tecnológico, visando à redução ou
susbtituição de recursos de entrada; realiza o tratamento de efluentes
e de resíduos em geral e promove o uso de matérias-primas renováveis.
Possui processos para medir, monitorar e auditar os aspectos ambientais
associados ao consumo de recursos naturais e à geração de resíduos,
estabelecendo periodicamente novas metas. Procura adotar práticas
de bom manejo florestal na extração de ativos e na utilização
sustentável de recursos naturais básicos; promove a reciclagem e o
reuso de materiais, o gerenciamento da qualidade do ar, da água e
do solo, o controle de efeitos sonoros, a redução do desperdício, e
privilegia o uso de materiais biodegradáveis, entre outras iniciativas.
A Natura busca desenvolver projetos e orienta os investimentos
visando à compensação ambiental pelo uso de recursos naturais
e pelo impacto causado por suas atividades. Busca organizar a sua
estrutura interna de maneira que o meio ambiente não seja um
tema isolado, mas que permeie todas as áreas da empresa, sendo
considerado a cada produto, processo ou serviço que desenvolve
ou planeja desenvolver. Isso permite à empresa prevenir-se de
riscos, além de reduzir custos, aprimorar processos e explorar novos
negócios voltados para a sustentabilidade ambiental, favorecendo
a sua inserção no mercado.”

(Trecho da Política de Meio Ambiente Natura)
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Clube Natura
em Cajamar

ver anexo: texto na íntegra da Política de Meio
Ambiente Natura no folder Sigan
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disponibilidade de água e boa infra-estrutura de malha viária,
a nova unidade deveria estar localizada em uma área
ambientalmente adequada.

Paralelamente, a partir de 1996, iniciou-se um profundo pro-
cesso de reflexão sobre os demais projetos: de engenharia,
arquitetura, tecnologia e decoração. Cada um desses aspectos
deveria expressar as crenças e valores da empresa e o
conceito de transparência, um dos valores mais cultivados
no comportamento empresarial da Natura.

2.2.  A escolha de Cajamar

Em abril de 1996, surgiu a opção de Cajamar, município da Grande
São Paulo, declarado Área de Proteção Ambiental (APA) pela
Lei Estadual Nº 4.055, de 04/06/84. O terreno, à margem da
Rodovia Anhangüera, era repleto de eucaliptos e tinha um sinuoso
rio em seu interior, o Juqueri, margeado por uma pequena ferrovia.
A topografia era curvilínea, com pequenos morros e desníveis.
O vento batia no vale e espalhava o aroma dos eucaliptos – ali
estava o lugar dos sonhos da Natura.

O fato de Cajamar localizar-se em uma APA favorecia o objetivo
da Natura de demonstrar que é possível praticar ações
sustentáveis em áreas ambientalmente protegidas.

Adquirido o terreno, a nova fábrica começou a ser planejada
a partir de julho de 1996, para ser construída num espaço de
678 mil m2. O briefing de arquitetura era ousado: uma fábrica
inovadora, que ao mesmo tempo fosse moderna e voltada para
a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, que poderiam
apreciar, todos os dias, um pouco do que natureza oferece.

A escolha de Cajamar revelava a intenção de uma abordagem
criativa, sem edifícios altos e concentrados. Os visitantes e
colaboradores da empresa deveriam circular no espaço como
em uma cidade. E essas pessoas deveriam vivenciar, através do
projeto, os conceitos de beleza, humanidade e igualdade. Enfim,
o Espaço Natura deveria ser a representação concreta do que
é a Natura, e de como ela se apresenta ao mundo.

2. Descrição sucinta

Desde que começou a ser planejada, a construção do Espaço
Natura Cajamar considerou o compromisso da empresa com a
sustentabilidade. Uma grande preocupação, que orientou os
projetos de arquitetura, engenharia e tecnologia, foi adequar as
ações necessárias para erguer a nova fábrica com todos os
cuidados que minimizassem os impactos ambientais inerentes a
uma construção desse porte.

A conservação do ecossistema local e o gerenciamento de
entradas e saídas de recursos, com atenção especial à utilização
da água, à economia de energia e ao tratamento de resíduos,
sólidos, foram princípios utilizados nos projetos das instalações
e aplicados, posteriormente, na condução e gerenciamento
dos negócios.

2.1.  A concepção do projeto Espaço Natura Cajamar

A história da construção do Espaço Natura começou na década
de 90, em plena reestruturação da economia brasileira, com o
lançamento do Plano Real. Nesse período, a Natura cresceu
cinco vezes e deu início ao processo de internacionalização,
levando sua marca para a Argentina, Chile e Peru. Com uma
explosão de volume, a área fabril localizada em Itapecerica da
Serra, em São Paulo, acabou ficando pequena e a Natura passou
a planejar a expansão de seu espaço e capacidade de produção.

A princípio, em 1995, a empresa pensou em ampliar sua unidade
em Itapecerica da Serra, mas isso não foi possível porque a fábrica
estava localizada em Área de Proteção de Mananciais. Consciente
da importância de respeitar os limites estabelecidos pela legislação
ambiental, a Natura adotou a solução de procurar um novo espaço.

Antes de ir atrás do local, a empresa investiu em uma fase de
pesquisa e investigação. A primeira percepção foi a necessidade
de esquecer o que existia em Itapecerica e iniciar o projeto da
nova fábrica em um terreno vazio, a partir de uma folha de papel
em branco.

Esse terreno, porém, deveria ter condições especiais. Além de
prerrogativas técnicas, que envolviam distância razoável do
centro da cidade de São Paulo, visibilidade junto à rodovia,
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2. 3. A implantação do projeto

Sob os traços do arquiteto Roberto Loeb, a concepção do
Espaço Natura respeitou a natureza e a topografia do terreno,
o que não dispensou, porém, o trabalho de terraplenagem, iniciado
em agosto de 1997. Foram movimentados mais de 800 mil metros
cúbicos de terra, com 100 mil caminhões fazendo o transporte
e picos de até 1.300 operários na obra.

Por decisão da empresa, 89% da área total do terreno permaneceu
coberta pela vegetação. Além de estudos de impacto ambiental,
executou-se a recomposição da mata nativa, devido à intervenção
para a implantação da ponte que leva ao Clube Natura, que
alterou sensivelmente a região de mata ciliar. Para tanto, foi
realizado ao longo de 2001 o plantio de mudas de árvores nativas,
que enriqueceu 20.940 m2 das margens do rio Juqueri, além de
4.860m2 de mata ciliar em estágio pioneiro de regeneração.

Assim, a unidade da Natura foi nascendo no papel, num misto
de vegetação, vidros e concreto, em um traçado lógico, mas
repleto de surpresas.
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Briefing de arquitetura do
Novo Espaço Natura

Em abril de 1996, a Natura distribuiu a alguns escritórios de arquitetura
um briefing com suas necessidades e desejos para a construção da
nova fábrica em Cajamar. Além de especificações técnicas e
operacionais, o documento expressava a preocupação da empresa
em conciliar o projeto arquitetônico com a gestão ambiental:

“O Projeto deve considerar a preservação
do meio ambiente, atenuando a agressão
ambiental e promovendo a conservação
de energia e a integração com a
comunidade local. Nesse sentido, deve
ser privilegiada a iluminação natural.
Devemos procurar, na elaboração do
projeto, todos os conhecimentos de
adequação ambiental, através de uma
auditoria em nossos processos; a
valorização da integração harmoniosa
com o meio ambiente, mantendo com
este uma relação saudável que deve
fazer parte da cultura da empresa desde
a concepção dos produtos até o destino
nos materiais após a sua utilização.”

(Item 10.1.8 do Projeto Novo Espaço
Natura)

ver anexo: vídeo Espaço Natura
Cajamar

Engenheiro trabalhando
no projeto do Espaço

Natura Cajamar



ver anexo: vídeo Estação de Tratamento de Efluentes Natura

Outro destaque do projeto é o Armazém Ver tical (AV), o
maior do país, com 30,5 metros de altura e capacidade de
armazenar mais de 24 mil paletes de produtos e embalagens.
O AV possui a mais avançada tecnologia de gestão de estoque,
com processos totalmente automatizados. Toda a movimentação
de produtos e embalagens é controlada por softwares, que
utilizam leitura ótica para identificar o local exato dos paletes.
Carros automáticos, os transelevadores, percorrem uma malha
de trilhos para guardar e retirar, de forma organizada e eficaz,
os produtos Natura.

A construção do AV obedeceu aos princípios de sustentabilidade
exigidos no projeto. Com sua avançada tecnologia, não necessita
de iluminação interna, pois dispensa a presença de operadores
no local, o que resulta em economia de energia e diminui o risco
de acidentes. Sua concepção, com paredes termicamente isolantes,
ausência de janelas e portas, também proporciona o uso racional
e econômico do sistema de ar condicionado.
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Os taludes existentes ao longo da construção, por exemplo,  permitem
aos colaboradores e visitantes uma visão constante da natureza. A
chegada, no estacionamento é junto a um bosque.  A entrada segue
por uma ponte até que o caminho se transforma, saindo de uma
longa parede de concreto em que impera a objetividade, para um
espaço puramente orgânico: a recepção, colorida, que se abre para
um jardim interno. O visitante que se dirige às fábricas percorre um
enorme corredor suspenso, forrado de vidros e transparência. Ao
final, novamente uma abertura: a paisagem das fábricas e seus jardins,
águas, auditório, eucaliptos e muito verde.

O corredor de visitação, com 500 metros de vidro, proporciona uma
visão das áreas produtivas sem interferência na rotina de produção,
evitando contaminações, acidentes e interrupção das atividades.
Além disso, a presença de vidros favorece a iluminação natural
otimizando o consumo de energia das luminárias dos ambientes.

Uma moderna Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) devolve
ao meio ambiente a água tratada com padrões de qualidade
acima do exigido pela legislação ambiental, no âmbito municipal,
estadual e federal.

Obras do Almoxarifado
Vertical do Espaço
Natura Cajamar e
Estação de Tratamento
de Efluentes da Natura



Nos edifícios, as estruturas transparentes, com 22 mil metros
quadrados de vidro, permitem que os colaboradores trabalhem
com luminosidade natural e visão voltada para a natureza. Todo
o projeto arquitetônico privilegiou o uso racional da iluminação
por meio de equipamentos de alta performance, como luminárias
de alto desempenho, lâmpadas de baixo consumo, uso de
reatores eletrônicos, entre outros.

Para dar destinação sustentável aos resíduos produzidos na nova
fábrica, a Natura mantém o Gerenciamento de resíduos sólidos,
que destina para a reciclagem vidro, papel, metal e plástico (Projeto
Coleta Certa), descartados pelas áreas operacional e administrativa.
 E a Central de Compostagem transforma o resíduo orgânico,
gerado pelo restaurante e áreas verdes, em um composto natural
utilizado para fertilizar os jardins da empresa e cultivar espécies
nativas da região no Viveiro de Mudas.

Um aspecto relevante deste novo espaço é que, até 2003, não
ocorreram mudanças em relação ao total de superfície impermeável
do Espaço Natura Cajamar que permanece com 77.114 m2 de
área construída (aproximadamente 12% do total do terreno).

Acompanhe como é realizado o gerenciamento dos recursos de
entrada e saída do Espaço Natura Cajamar.
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União entre tecnologia, produção e
gestão ambiental

Localizado no Km 30,5 da Rodovia Anhangüera, próximo
ao Rodoanel Mário Covas, com 77 mil metros quadrados
de área construída, o Espaço Natura Cajamar  abriga um
dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de
produtos cosméticos da América Latina. Rodeado por imensa
área verde, foi construído e é administrado sob rigorosa
gestão ambiental, aliando tecnologia de ponta, produtividade
e fluxo inteligente aos conceitos de inovação, humanismo
e beleza. O Espaço Natura oferece uma variedade de
ambientes, serviços e infra-estrutura que buscam facilitar a
vida dos colaboradores e transformar o momento do
trabalho em uma experiência de bem-estar. Seu conjunto
arquitetônico inclui:

• Cinco fábricas – perfumes, cremes, maquiagem,
shampoos e fitoterápicos;
• Armazém Vertical de última geração;
• Laboratórios e centros de pesquisa;
• Áreas administrativa, operacional, de marketing, logística
e distribuição de produtos;
• Centro de Treinamento, Centro de Memória e Biblioteca;
• Alameda de Serviços, com restaurante, banco, berçário,
lanchonete, correio, farmácia, ótica, loja de conveniência,
ambulatório médico etc;
• Estação de Tratamento de Efluentes (ETE);
• Clube Natura, um clube poliesportivo para cola-
boradores, familiares e terceiros.

12

13

16

rodovia anhanguera

Núcleo de Aprendizagem Natura
e vista do Anfiteatro



2.3.1. Gerenciamento de recursos de entrada

Preocupada com a minimização do consumo de recursos naturais,
a Natura gerencia a entrada dos materiais utilizados em seu
processo produtivo. Dentre as diversas entradas, são de destaque
neste estudo de caso:

a) Água

O cuidado com a preservação dos recursos naturais está presente
em todo o processo produtivo e nas instalações das fábricas da
Natura. Um exemplo é a tecnologia empregada no gerenciamento
dos recursos hídricos no Espaço Natura Cajamar.

Ainda na fase de projetos, a Natura lançou atenção ao problema
de escassez da água, optando pelo uso responsável e evitando
competir com a comunidade no consumo desse recurso.

Por não dispor de rede pública de abastecimento, a água utilizada
no Espaço Natura Cajamar provém de poços artesianos locais,
respeitando-se os critérios de regeneração, observando-se a vazão
máxima e mínima determinada durante a perfuração e testes dos
poços, e utilizando-se o recurso natural de forma sustentável.

Em outras palavras, a empresa mede o tempo de reposição de
água do lençol freático e só retira mais água quando todo o
líquido já foi reposto pela natureza, evitando seu esgotamento.

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) – A empresa investiu
3 milhões de dólares na implantação da Estação de Tratamento
de Efluentes (ETE) no Espaço Natura Cajamar, lançando foco ao
problema da escassez da água e buscando a conscientização de
seus colaboradores e de todos que se relacionam com a empresa.

Além da preocupação de integrar harmoniosamente a ETE com
a paisagem natural, a estação da Natura é a única da América do
Sul dotada de uma tecnologia canadense de ultra filtração que
utiliza membranas para tratamento de efluentes industriais e
domésticos. Com esses recursos, a estação tem capacidade para
tratar 230 mil litros de efluentes (resíduos líquidos químicos e
orgânicos) por dia, quantidade equivalente de uma cidade de
45.000 habitantes.
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A utilização desta tecnologia extremamente avançada possibilitou
uma redução de 5 vezes na sua área construída em relação às
estações de tratamento convencionais. Se a Natura tivesse que
mandar o efluente doméstico e industrial para ser tratado fora (na
Sabesp, por exemplo), haveria um custo também 5 vezes superior
ao dispendido na operação atual. O moderno sistema de controle
e supervisão permite a operação em modo automático, reduzindo
o número de colaboradores necessários para operação da Estação.

Cerca de 30% do volume de água tratada é reutilizado no sistema
de combate a incêndio, limpeza de áreas externas, irrigação e
vasos sanitários.  A água não reutilizada é despejada no rio Juquery,
em qualidades físico-químicas e biológicas superiores àquelas que
o rio apresenta.

De acordo com o licenciamento ambiental concedido pela CETESB
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), a Natura
atende ao Regulamento da Lei Estadual 997/76, artigos 12 e 18
e à Resolução CONAMA 20 de 1986, prevalecendo os padrões
mais restritivos, efetuando mensalmente todas as análises que
atestam o atendimento à legislação.

A ETE também exerce um papel fundamental no programa de
Educação Ambiental, sendo constantemente visitada por escolas,
faculdades, órgãos públicos etc. Em 2003, por exemplo, recebeu
aproximadamente 500 visitantes.

pág.23Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental pág.24 Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental

Fluxograma de tratamento
físico-químico e biológico da ETE

ETE: sistema de ultra filtração para
tratamento de efluente e água acima
dos padrões legais.
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b) Energia

Sistema de Controle de Consumo de Energia Elétrica – A
distribuição interna de energia eletrica no Espaço Natura Cajamar
é feita em média tensão e todas as subestações são monitoradas
por um Sistema de Controle de Consumo de Energia Elétrica,
que verifica cada uma das fábricas ou edifícios.

É por meio desse controle que a empresa planeja as ações para a
redução do consumo. Exemplo de 2003 foi a monitoração da Fábrica
de Cremes e Maquiagem, que apresentou consumo maior do que
era previsto para a unidade. Ao pesquisar as causas, identificou-se
um equipamento de exaustão de pó que provocava este excesso
ao ficar o tempo todo ligado, independentemente de haver produção
ou não. Com a avaliação em mãos, a equipe de Engenharia de
Serviços Técnicos da empresa atuou e eliminou o desperdício.

Fotocélulas – As áreas do Espaço Natura possuem luminárias
munidas de fotocélulas. O equipamento verifica automaticamente
qual é a luminosidade do ambiente, mantendo as luminárias
apagadas quando a iluminação natural é adequada. Assim que vai
escurecendo, as lâmpadas são acesas automaticamente.

Sensores de presença – Outro equipamento que ajuda a reduzir
o consumo de energia são os sensores de presença, instalados
em salas de reunião, sanitários e vestiários. Eles ativam as luminárias
somente quando detectam a presença de uma pessoa no local.

Energia Solar Fotovoltaica – Com o mesmo objetivo de reduzir
o consumo de energia, foi implantado um sistema de iluminação
no estacionamento do Espaço Natura com luminárias que utilizam
energia solar fotovoltaica. O sistema será ampliado em 2004 e
incluirá a iluminação das paradas de ônibus na Rodovia Anhan-
güera, em frente à Natura.

Ar condicionado – Todo o Espaço Natura também foi planejado
para otimizar o consumo de energia elétrica em função do ar
condicionado. No entanto, como algumas fábricas possuem
12 metros de pé direito, foi implantado nesses espaços um
sistema de difusor de ar condicionado, com tótens de 3,5
metros de altura, que criam uma camada de ar frio apenas no
local que necessita de refrigeração. Este procedimento resultou
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Laboratório ETE Espaço Natura – Controle analítico do efluente
Data: 10/12/2003 – Art. 12º, 18º do Decreto Est. 8468/76 e Art. 21º Resolução CONAMA 20/86

Obs. 1: L.M.(limites máximos permitidos segundo o Art. 12º, 18º do Decreto Est. 8468/76 e Art. 21º Resolução
CONAMA 20/86
Obs. 2: L.D. Limite de detecção do Método
Obs. 3: Em alguns métodos, o equipamento pode analisar, às vezes, abaixo da faixa limite.
Obs. 4: Demais análises destes artigos são realizadas externamente por laboratório credenciado
Responsável Técnico : Leandro Campos

Parâmetros Unidades L.M. L.D. Resultados
Arsênio mg As/L 0,1 0,01 <0,01
Boro mg/L B 0,2 0,01 0,05
Oxigênio dissolvido mg O2/L mínimo

4 mg/L 0,1 8,7

D.B.O. Solúvel mg O2/L 10 1 5,0
Amônia mg NH3/L 0,5 0,01 0,06
Cádmio mg Cd/L 0,01 0,01 <0,01
Cianeto mg CN/L 0,2 0,01 <0,01
Chumbo mg Pb/L 0,1 0,01 0,03
Cobre mg Cu/L 1 0,1 <0,10
Cromo VI mg Cr/L 0,05 0,01 0,04
Cromo Trivalente mg Cr/L 0,05 0,01 0,03
Estanho mg Sn/L 0,2 0,1 0,08
Ferro Solúvel mg Fe/L 15 0,05 0,43
Fluoreto mg F/L 1,4 0,1 0,35
Manganês Solúvel mg Mn/L 1 0,5 0,23
Níquel mg Ni/L 2 0,1 0,16
Nitrito mg NO2/L 1 0,05 0,04
Nitratos mg NO3/L 2 0,5 0,06
Sulfitos mg SO3/L 2 1 <1
Sulfetos mg S/L 1 0,1 <0,1
Zinco mg Zn/L 5 0,05 0,16
Organofosforado mg P/L 1 0,1 0,1
Óleos e graxos minerais mg/L 20 1 0,4
Óleos e graxos veg./animais mg/L 50 1 0,9
Resíduo Sedimentável mL/L 1 0,1 <0,1
pH 5,0- 9,0 0-14 7,9
Temperatura de Campo º C <40 0 - 250 33



em grande economia de energia elétrica. Outras ações
implantadas em 2003, tais como sistema de aspersão de água
nos telhados, resfriamento dos chillers e pintura dos telhados
com tinta reflexiva permitem, igualmente, a redução do consumo
de energia no sistema de ar condicionado.

2.3.2. Gerenciamento de recursos de saída

Além de gerenciar seus recursos de entrada, a Natura também
se preocupa com o gerenciamento dos recursos de saída, o que
permite uma avaliação ambiental essencial sob a ótica do conceito
de prevenção à poluição. Dentre as diversas saídas, são de destaque
neste estudo de caso:

a) Efluentes

Sistema de coleta de efluente à vácuo – Dentro do conceito de
conservação dos recursos renováveis, o efluente sanitário do
Espaço Natura Cajamar utiliza um Sistema de coleta de efluente
à vácuo, apropriado para lugares com alta concentração de público,
que economiza aproximadamente 90% do consumo de água
comparado a um sistema convencional.

O sistema utiliza apenas 2 litros de água por acionamento,
permitindo uma economia de até 18 litros de água na limpeza
de cada vaso sanitário em comparação com sistemas convencionais.
No total, existem 660 vasos sanitários no Espaço Natura Cajamar.

Toda a água utilizada no sistema de coleta de esgoto à vácuo é
tratada na ETE. A reutilização de água nos vasos sanitários evita
a utilização de água potável proveniente dos poços artesianos,
que é destinada para usos mais nobres.

b) Resíduos sólidos

Coleta Certa – Lançado em outubro de 2000, o projeto Coleta
Certa promove a reciclagem de resíduos sólidos no Espaço
Natura Cajamar, tanto nas áreas produtivas quanto administrativas.

O primeiro passo para a implantação do projeto foi a instalação
de coletores específicos com cores diferenciadas para plástico,
papel, vidro, metal e lixo não reciclável.

Além de instalar os coletores, foi necessário sensibilizar os
colaboradores para que todos fossem estimulados a participar
do projeto.

Em seguida, disponibilizou-se uma infra-estrutura adequada de
gerenciamento, envolvendo seleção de fornecedores aptos a
receber resíduos em conformidade legal, a promover a pesagem
e dar destinação final mais adequada, de acordo com as
peculiaridades de cada resíduo.

Estimulada  para a melhoria contínua, a Natura adota a rotina
de avaliação constante de seus processos de gerenciamento de
resíduos, buscando alternativas para fomentar a participação
dos colaboradores, minimizar a geração dos resíduos e buscar
alternativas de destinação cada vez mais adequadas. Um dos
objetivos para 2004 é implantar nos Espaços Natura de
Itapecerica da Serra e Cajamar, containeres de Coleta Seletiva
que funcionem como Pontos de Entrega Voluntária (PEV's)
àqueles que queiram destinar material para reciclagem.
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Cestos coletores
de resíduos sólidos.



Central de Compostagem – Na busca permanente de melhorar
o gerenciamento dos recursos de saída do Espaço Natura,
verificou-se que grande parte dos resíduos gerados na unidade
e encaminhados a aterros sanitários era composta por materiais
orgânicos, originados do restaurante da Natura, das podas de
árvores e do corte de grama.

Uma solução relevante para dar destino sustentável a esses
materiais foi a construção de uma Central de Compostagem,
solução eficiente e de baixo custo para tratar os resíduos
orgânicos, que também veio ao encontro do objetivo da Natura
de implantar projetos de Educação Ambiental dirigidos a
colaboradores, familiares e comunidade local.

O primeiro passo foi a escolha do local: a Central de Compostagem
foi construída atrás do Clube Natura, próximo da mata de
eucaliptos, evitando alterações consideráveis no meio natural e
permitindo aos visitantes maior contato com a natureza.

A compostagem do Espaço Natura utiliza somente resíduos de
preparação alimentar (como talos de vegetais, folhas de verduras
e frutas, sobras de legumes, cascas de frutas, vegetais, entre outros,
todos crus) e também podas de gramas e folhas.

Os demais resíduos orgânicos, como carne, ossos, resíduos de
ingesta, alimentos preparados, gorduras, são encaminhados a
aterros sanitários (encontra-se em fase de implementação o envio
destes resíduos a uma empresa de compostagem fora da Natura,
fechando o ciclo da matéria orgânica gerada na empresa).

Após 90 dias, em média, o resultado é um composto maturado
de aspecto homogêneo, cor escura, cheiro agradável de terra
molhada, em que não se distingue o material de origem. Esse
composto é destinado ao viveiro de mudas, adubação das áreas
verdes da Natura e entrega de amostra aos visitantes.

Também na Central de Compostagem funciona a Central de
Apoio, um espaço de vivência, no qual a Natura pretende ampliar
a disseminação do conhecimento adquirido, por meio de ações
de educação ambiental junto a comunidades de seu relacionamento.
Para tanto, algumas iniciativas estão previstas no projeto:

• Visitas monitoradas ao Centro de Compostagem e Trilha na
Mata, para colaboradores e familiares;

• Visitas monitoradas de estudantes de escolas de primeiro e
segundo graus da comunidade local;

• Curso de Jardinagem e Paisagismo destinado a colaboradores,
familiares e comunidade local;

•Curso de Compostagem destinado a colaboradores, familiares
e comunidade local.
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Central de Compostagem
e viveiro de mudas em Cajamar.



2.4. A prática contínua da sustentabilidade

Dentro do Espaço Natura estão em andamento outras ações
que reforçam o compromisso com a sustentabilidade, com
resultados significativos para o meio ambiente.

Comitê da Sustentabilidade – Um grande avanço na relação da
Natura com o meio ambiente foi a criação do Comitê da
Sustentabilidade, em 2002, com as atribuições de discutir e avaliar,
em seus encontros mensais, as ações implementadas pela empresa
para o acompanhamento da gestão da sustentabilidade.

Esse acompanhamento inclui aspectos como a implementação
das ferramentas de gerenciamento da qualidade, dos sistemas da
gestão ambiental e da responsabilidade corporativa, bem como
do Balanced Scorecard, qualidade de vida e implementação da
Agenda 21 em Cajamar. A idéia de criar o comitê surgiu da
convicção de que todos esses aspectos estão ligados entre si e
que, portanto, não devem ser analisados separadamente.

ISO 14001 – A preparação para implantação do sistema de
gestão ambiental ISO 14001, iniciado em 2002 e com conclusão
prevista para 2004, é outra iniciativa marcante da área de meio
ambiente da Natura. Isso significa que a empresa passou a
incorporar ao seu sistema global de gestão um específico para
a questão ambiental, com auditoria interna e externa das ações
desenvolvidas na área.

ver anexo: folder Sigan

Ciclo de vida – Outro grande diferencial da Natura é o uso do
conceito de avaliação do ciclo de vida dos produtos como fio
condutor de seu sistema de gestão ambiental. Por esse conceito,
a empresa leva em conta, na gestão ambiental, todo o processo
que vai do nascedouro das matérias-primas e materiais de trabalho
à disposição final dos produtos após o uso, objetivando, dessa
forma, minimizar o impacto ambiental em toda a cadeia produtiva.

Na aplicação desse conceito são fundamentais pelo menos
duas ações: o empenho na util ização de embalagens
ambientalmente adequadas e a adoção de um programa de
educação ambiental, a ser desenvolvido junto a colaboradores,

Consultoras e consumidores para garantir o descarte adequado
dessas mesmas embalagens.

Viveiro de mudas – O composto orgânico obtido na Central de
Compostagem do Espaço Natura está sendo utilizado para adubar
as mudas do Viveiro de Mudas, instalado ao lado da Central. Nesta
área, com capacidade de propagar aproximadamente 1.000 mudas
de espécies da mata nativa, as plantas estão sendo cultivadas para
futuro replantio no Espaço Natura.

Jardim Botânico – O Jardim Botânico do Espaço Natura abriga
plantas cujos ativos são utilizados nos produtos Natura. O projeto
de paisagismo cria um local de convívio com a natureza e de
ampliação do conhecimento. Nesse ambiente, colaboradores e
visitantes podem relaxar e ter contato direto com as matérias-
primas que são a força e identidade de várias das linhas.

Trata-se de um jardim temático, cujos principais objetivos são:
• Criar um ambiente atraente, agradável e estético;
• Proteger e enriquecer os recursos da flora;
• Estabelecer programas de interpretação da natureza e educação
ambiental.

A coleção botânica está
sendo montada inicialmente
com as plantas utilizadas no
processo de fabricação dos
produtos Natura e aquelas
empregadas pela Flora
Medicinal.

Jardim das jabuticabeiras –
O Jardim das Jabuticabeiras,
em Cajamar, expressa com
clareza alguns valores
adotados pela Natura.
Utilizado para reuniões
informais, ele está localizado
em meio a um amplo pomar
de jabuticabeiras, rodeado
por espelhos d´água com
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carpas coloridas. Neste ambiente, é possível estudar, trabalhar,
conversar e pensar, tudo em perfeito equilíbrio com o ambiente
externo. No caminho que integra a recepção ao hall dos elevadores,
quem chega ao Espaço Natura pode observar a beleza do local,
fruto de uma visão de respeito e reverência à natureza.

Bioma – Com o objetivo de criar maior envolvimento dos
colaboradores e visitantes perante a questão ambiental, em abril
de 2003, foi instalado um pequeno espaço, localizado no meio
do gramado da Natura, dedicado à seleção natural das espécies
vegetais nativas.

Uma placa no local indica: “Neste espaço, o bioma nativo está
decidindo as espécies que devem sobreviver”. Isso significa que
uma diversidade de espécies vegetais nascem aleatoriamente
nesse espaço, pela ação do vento, dos pássaros, dos insetos,
permitindo que o próprio meio selecione quais são as mais
adaptadas a sobreviver.
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Imagens do Jardim Botânico
e fonte do Jardim

das Jaboticabeiras.



Súmula dos Indicadores



3. Súmula dos indicadores

3.1. Sobre o sistema de gerenciamento ambiental

Em 2002, a Natura deu um importante passo em sua gestão
ambiental com a implantação da NBR (Norma Brasileira) ISO
14001, em fase de andamento e certificação  prevista para 2004,
desenvolvendo um sistema de controle para seus processos
internos que interagem com o meio ambiente.

No âmbito interno, esse processo foi denominado Sistema de
Gerenciamento Ambiental Natura (Sigan), representado por cerca
de 50 colaboradores nas diversas áreas por meio da Comissão
Interna do Meio Ambiente (Cima). Desde que foi implantada, a
Cima identificou os aspectos e impactos de todas as atividades
da empresa no meio ambiente, desde a utilização de insumos
como água, energia elétrica e combustível até o tipo de resíduo
gerado em cada atividade.

Para reduzir esses impactos, foi desenvolvido um sistema de
controle com normas e procedimentos, divulgados internamente
a todos os colaboradores, que representou ganhos significativos
para a Qualidade Ambiental.

Prova desses avanços é que a Natura não sofreu nenhuma
penalidade, em 2003, pelo não-cumprimento de requisitos legais
aplicáveis à questão ambiental.

3.2. Sobre a otimização do processo produtivo e das utilidades

Entre os indicadores monitorados pelo Sigan, estão:

a) Água

Toda a água consumida no Espaço Cajamar provém de poços
artesianos locais. Acompanhe os indicadores de consumo e
retirada, bem como da água reciclada e reutilizada.

Consumo total de água (m3)

2001 2002 2003
Consumo 102.427 95.859 89.610

Retiradas anuais de água da superfície e subterrânea, por
porcentagem anual disponível de fonte renovável

2001 2002 2003
Retiradas 70,2%  65,7% 61,38%

Total de água reciclada e reutilizada (m3)

2001 2002 2003
Água reciclada e reutilizada N.D. 6.509 20.233
Porcentagem de reuso sobre

o total de água tratada na Estação
de Tratamento de Efluentes N.D. 16% 29%

Tratamento e reuso de água
Volume Volume de %
Tratado Reuso

Jan 5.039 474 9%

Fev 5.158 391 8%
Mar 5.741 520 9%
Abr 5.582 1.064 19%
Mai 6.267 1.223 20%
Jun 6.003 2.046 34%
Jul 5.728 2.628 46%
Ago 5.373 1.840 34%
Set 5.486 3.248 59%
Out 6.798 2.979 44%
Nov 6.298 2.715 43%
Dez 6.204 1.104 18%
Total 69.677 20.233 29%

Obs.: Detalhamento de água reciclada de 2003 em Cajamar.
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b) Energia

Confira o consumo de energia direta em Cajamar.

Consumo de energia direta (joules)

2001  2002 2003
Eletricidade fonte primária 6,1x1013 6,67x1013 6,93x1013

c) Resíduos e Efluentes

Acompanhe os indicadores do total de resíduos e sua destinação,
além de dados dos efluentes tratados em Cajamar.

Volume total de resíduos por tipo e destinação (toneladas)

2001  2002 2003
Resíduos
Resíduos Classe I 773,08 1.022,08 753,13
Resíduos Classe II 933,39 1.626,18 2.501,98
Resíduos Classe III 1.037,25 532,98 377,58
Destinação
Incinerados 5,94% 5,52% 6,40%
Reutilizados  22,24% 16,32% 17,60%
Descarregados em aterro 34,02% 31,91% 24,40%
Recicláveis 37,80% 46,26% 51,60%
Obs.: De acordo com a NBR 10.004:1987:
• Resíduos Classe I: Resíduos perigosos (Produtos cosméticos obsoletos, resíduo ambulatorial
e de laboratório, álcool e emulsão oleosa);
• Resíduos Classe II: Resíduos não inertes (Lodo físico-químico e biológico da ETE, papel,
papelão, resíduos de varrição, resíduos orgânicos e resíduos domésticos);
• Resíduos Classe III: Resíduos inertes (vidros, metais, plásticos, entulhos).

 Volume de Efluentes tratados em Cajamar (m3)

2001 2002 2003
61.070 65647 69677

Compostagem
Com início em 2003, dos 21.835 kg de resíduos orgânicos recebidos na Central
de Compostagem, foram produzidos 320 kg de composto orgânico. Esta ação
permitiu a redução do envio de resíduos orgânicos a aterros sanitários.
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Gastos totais ambientais por tipo (em R$ mil)

2001  2002 2003
Investimentos no projeto para

certificação ISO 14001 N.A. 27,5 160,4
Investimentos no Programa de

Certificação de Ativos N.D. 257,0 30,75
Investimentos em identificação

de fontes sustentáveis de
plantas medicinais e
padronização de extratos(2) N.D. 19,5 78,0

Investimentos na relação
com comunidades N.D. 26,0 127,0

Investimentos na área industrial N.D. 64,0 N.D.
Implantação do Centro

de Compostagem N.A. N.A. 97,9
Plantio de árvores no site Cajamar N.A. N.A. 160,0
Projeto Jardim Botânico N.A. N.A. 27,2
Projeto de Recomposição Florestal N.A. N.A. 15,5
Investimentos em Iniciativas

e Parcerias Ambientais
(inclui outros indicadores) 1.022,9 1.596,2 1537,4

3.3. Sobre a comunicação e interação com a sociedade

Em sua política de relacionamento, a Natura inclui as questões
ambientais e sociais nas ações que desenvolve em sua cadeia
produtiva e nos relacionamentos com seus diversos públicos.

Fornecedores – Em 2003, teve continuidade o Projeto Score
Card de Fornecedores, que avalia o desempenho deste público
em relação aos critérios importantes para o negócio. Entre os
critérios, destaca-se a Responsabilidade Ambiental.

Foram incorporadas questões ambientais na avaliação dos
fornecedores; a cadeia produtiva deve atuar mediante um processo
que garanta a conservação e preservação do meio ambiente para
as presentes e futuras gerações.



O marco inicial para ampliar a responsabilidade com a cadeia de
fornecimento foi no dia 05 de Junho de 2003 – Dia Internacional
do Meio Ambiente – que reuniu em um evento alguns dos
fornecedores da Natura.

ver anexo: material da Semana do Meio Ambiente 2003
e Ser Natura Colaborador de junho/ 2003

A partir deste evento, iniciou-se o envio de um questionário a
estes fornecedores, solicitando informações sobre como suas
empresas gerenciam a questão ambiental. Mediante isso, a Natura
iniciou a avaliação do ponto de vista de documentação, motivando-
os na ação ambientalmente responsável. O questionário ambiental
também é aplicado na qualificação de novos fornecedores.

Vale mencionar o processo de cer tificação em Qualidade
Assegurada, aplicado a fornecedores estratégicos. Para esta
certificação, são realizadas auditorias no fornecedor. Além disso,
os contratos com fornecedores têm cláusulas específicas quanto
à relação com o meio ambiente.

Colaboradores – Através de seus diversos veículos de comunicação
interna (intranet, Jornal Ser Natura Colaborador, Mural Ser
Natura Colaborador), a Natura informa, comunica e mobiliza
seus colaboradores para todas as ações de gestão ambiental
corporativa. Também estimula a criação de consciência sobre a
importância do tema e necessidade de atuação responsável no
âmbito individual.

ver anexo: edições do jornal Ser Natura Colaborador

Força de Vendas – As cerca de 700 Promotoras de Vendas e 355
mil Consultoras Natura são treinadas pela empresa para multiplicar
junto a seus públicos (os consumidores finais) os conceitos de
responsabilidade socioambiental. Para isso, além dos treinamentos

profissionais, elas são constantemente informadas por veículos
como a revista Vitrine, que publica a cada ciclo de 21 dias o
portfolio de produtos da Natura e os conceitos das linhas; natura.net,
o site da Natura que mantém informações dirigidas às diversas
comunidades da empresa; e o Rede Natura, programa de TV da
Natura, voltado às consultoras, transmitido todos os domingos às
12h e todas as terças feiras, às 8h pela Rede TV Bandeirantes.

Públicos de relacionamento – Voltado a representantes de
organizações da sociedade civil, organizações governamentais,
comunidades, universidades, centros de pesquisa e imprensa, a
Natura publica o seu Relatório Anual, com o balanço social,
ambiental, econômico e administrativo da empresa. Os indicadores
sociais e ambientais são elaborados seguindo os modelos
recomendados pela Global Reporting Initiative e pelo Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Além da versão
impressa, a Natura publica o seu relatório corporativo no site
www.natura.net.

ver anexo: Relatório Anual Natura 2002
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4. Linha do Tempo
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1995: Devido à
necessidade de
expansão de sua
capacidade física e de
produção, a Natura
inicia os planos de
construir sua nova
unidade industrial.

1996: Início dos
projetos de
engenharia,
arquitetura, tecnologia
e decoração.

Abril de 1996: surge
a opção de Cajamar, à
margem da Rodovia
Anhangüera.

Julho de 1996:
Adquirido o terreno,
a nova fábrica começa
a ser planejada para
ser construída num
espaço de 678 mil m2.

Agosto de 1997:
Início do trabalho de
terraplenagem.

Agosto de 1998:
Início das obras e
instalação das
primeiras estruturas
de ferro.

Agosto de 1999:
O planejamento do
espaço já está
perceptível. O lado
funcional do Centro
de Distribuição volta-
se para a estrada. Os
demais prédios
abrem-se para o
verde.

1995 1996 1997 1998 1999
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2000 2001 2002 2003

Fevereiro de 2000: Término
da construção da ETE.

Iniciam-se as construções
do Centro de Convenções
e do Núcleo de
Aprendizagem Natura, o
NAN, que hoje tem
capacidade para receber um
público de 600 pessoas.

Abril de 2000: Início do
tratamento de efluentes.

Junho de 2000: Alguns
prédios são entregues para
o início de sua ocupação: o
Reservatório Elevado, a
Portaria de Cargas, o Picking,
os refeitórios e a ETE –
Estação de Tratamento de
Efluentes.

Agosto de 2000: Iniciam-se
as primeiras atividades no
prédio do Picking. O
berçário recebe as primeiras
crianças. As fábricas de
perfume e maquilagem
começam a funcionar.

Outubro de 2000:
Implantação do Projeto
Coleta Certa.

Maio de 2001: A obra está
pronta.

Inauguração oficial do
Espaço Natura Cajamar,
com a presença do então
presidente da República,
Fernando Henrique
Cardoso, ministros de
Estado e do governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin.

2002: Criação do Comitê
da Sustentabilidade.

Finalizada a primeira etapa
do projeto de Inventário
Ambiental de Embalagens.

Setembro de 2002: Início
da implementação  da NBR
– ISO 14001 e criação do
Sistema de Gerenciamento
Ambiental Natura (Sigan).

Maio de 2003: Curso de
Jardinagem para
colaboradores e familiares.

Junho de 2003: Início das
atividades da Central de
Compostagem.

Julho de 2003: Curso de
Compostagem para
colaboradores e familiares.

Setembro de 2003:
1º Composto Orgânico
Natura originado na Central
de Compostagem.
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5. Benefícios da gestão ambiental

A gestão ambiental do Espaço Natura Cajamar vem trazendo
resultados positivos, não só para cumprir os compromisso da
empresa com o meio ambiente e a sociedade, como também
por representar ganhos significativos na produtividade e no
combate ao desperdício.

A introdução de tecnologias mais limpas , incorporadas desde a fase
de concepção, resultou em avanços no controle do impacto ambiental
e em economias significativas na utilização de recursos na produção.
Ao lado de iniciativas tomadas ao longo da gestão do novo espaço,
como a implementação da NBR ISO 14.001 e a criação do Comitê
da Sustentabilidade, as ações ambientais impactaram positivamente,
também, na melhoria das condições de manutenção da saúde e
segurança do trabalho para todos os colaboradores.

Ao adotar e cumprir seu compromisso com o meio ambiente,
a Natura multiplica para todos os seus públicos de relacionamento
– colaboradores, promotoras, consultoras, fornecedores,
comunidades, consumidores – os conceitos em que acredita e
que vivencia na prática da gestão ambiental.

Além dos resultados demonstrados nos indicadores acima, há
benefícios relevantes da gestão ambiental:

Água

• O reciclo de água tratada e as operações caça-vazamentos
permitiram resultados significativos. Mesmo com o crescimento
de 26,8% de itens produzidos em 2003, houve redução do
consumo de água em 4,5%.
• Em 2003, foram implementadas ações para aumentar o uso de
água tratada, tais como o prolongamento das redes de águas
tratadas no Espaço Natura Cajamar, permitindo também seu uso
na Central de Compostagem, para lavagem das paredes externas
dos prédios e para irrigação.
• Grande economia com o sistema de descarga à vácuo: ele
utiliza 2 litros de água/descarga, enquanto que no sistema
convencional utilizaria 20 litros/descarga.
• Ao utilizar 2 litros de água por descarga, são tratados 220 m3

de esgoto/ dia na ETE, enquanto que usando 20 litros de água/
descarga seriam tratados 1.200 m3/dia.
• A instalação de sanitários em subsolos foi realizada sem
necessidade de bombeamento.
• O tratamento de esgoto resulta em água reutilizada para irri-
gação e para vasos sanitários.

Energia

O Sistema de Controle do Consumo de Energia Elétrica garante
os seguintes benefícios:

• Emite contas de energia elétrica para cada setor, permitindo
mapear a obtenção da relação custo de energia/ unidade produzida.
• O uso de fotocélulas otimiza a utilização de energia elétrica
para iluminação. O dispositivo acende as luzes automaticamente
quando a iluminação natural é insuficiente para clarear o ambiente.
• Os sensores de presença otimizam a utilização de energia
elétrica para iluminação, em ambientes fechados e de alta
rotatividade de freqüência, como salas de reuniões e banheiros.
• O sistema de Monitoramento e Gerenciamento do Ar Con-
dicionado permite reduzir os custos com energia pela otimização
do ar condicionado em cada ambiente.
• Como resultados de 2003, foram mantidas as ações para redução
do consumo de energia no sistema de ar condicionado, implementadas
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Alameda de serviços
do Espaço Natura Cajamar.



em 2002, e a atuação da Brigada de Redução de Energia, criada para
identificar possibilidades de economia no gasto de energia. Nesse
ano, a Brigada elaborou um projeto de uso racional de iluminação
dos prédios administrativos do Espaço Cajamar para a instalação de
sensores de presença em mais de 800 luminárias.
• Também em 2003, a Natura implementou o uso de energia
solar para iluminação do estacionamento e terminal de ônibus
do Espaço Cajamar, com a instalação de 13 postes.

Efluentes

• ETE: No acumulado do ano, foram tratados 69.677m3 de esgoto
contra  64.250 m3 de 2002 (8,4% a mais).

Resíduos

• Em setembro de 2003, foi obtido o primeiro composto orgânico
da Central de Compostagem da Natura, destinado a adubar as
plantas do Viveiro de mudas, o Jardim Botânico, o gramado e
demais áreas verdes do Espaço Natura Cajamar.

A Central de Compostagem traz para a empresa e para a
sociedade uma série de benefícios:

• Redução dos resíduos orgânicos enviados a aterros sanitários;
• Minimização da geração de gás metano e chorume que contamina
águas subterrâneas;
• Redução de emissões atmosféricas;
• Aproveitamento agrícola da matéria orgânica;
• Reciclagem de nutrientes para o solo;
• Redução de gastos com limpeza pública e destinação;
• Prevenção à erosão;
• Incentivo ao senso de responsabilidade e ações de proteção
ao meio ambiente.

Coleta Certa

• Em 2003, foram encaminhados para reciclagem, aproxi-
madamente: 1.600 ton de papel/papelão, 250 ton de plástico, 85
ton de metal e 40 ton de vidro.

Entre os benefícios gerados para a empresa e a sociedade, o
Coleta Certa propicia:
• Diminuição da quantidade de lixo que vai para aterros;
• Diminuição do desperdício de recursos naturais;
• Economia de energia;
• Maior conscientização dos colaboradores.
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