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Linha Food Service

• Qualidade e sabor caseiro.

• Mais de 29 itens.

• Diversas possibilidades.

• Inúmeras formas de aplicação.

• Praticidade e rentabilidade 
para suas receitas.
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Nome da Prática

Regulação da assimilação de efluentes hídricos - “Assimilação de efluentes, 

investimentos em soluções reduzindo impactos para usuários da bacia do 

Alto Rio Iguaçu”

ODS que se enquadra a prática 

6: Garantir disponibilidade

e manejo sustentável de água 

e saneamento para todos

Abrangência e beneficiários

Colaboradores e Comunidade de Colombo e região



Criada em 1959
a Barion é uma empresa paranaense de médio porte, 

fabricante de pão de mel, wafers, biscoitos, bombons e 
chocolates. 

Com sua unidade fabril de Colombo, 
parte de sua relação com capital natural 

acontece por meio de seus efluentes e impactos 
na bacia hidrográfica do alto Rio Iguaçu.



Há alguns anos a empresa tem implantado novos 
procedimentos operacionais em sua linha produtiva, 
visando a redução da concentração da carga orgânica 

de seu efluente industrial. 

Desta forma, a Barion teve por objetivo entender a 
importância para os ecossistemas das melhorias 

operacionais implantadas.



A regulação da assimilação de efluentes líquidos diz 
respeito à capacidade dos ecossistemas em diluir, 

assimilar e decompor efluentes líquidos 
de forma que não alterem significativamente a 

qualidade da água a jusante do ponto onde foram 
lançados. 



1 - Conscientizar os colaboradores da importância 
da correta execução dos procedimentos de limpeza 

de resíduos dos utensílios e equipamentos e 
dos impactos dessas práticas 

no efluente gerado pela indústria.



2 - Reduzir a concentração da carga orgânica do 
efluente industrial enviado para a rede coletora da 

concessionária local a partir de novos 
procedimentos e práticas adotadas durante o 

processo produtivo



3 - Calcular o valor da externalidade, ou 
seja, da consequência para o serviço ecossistêmico de 

assimilação de efluentes devido ao lançamento de 
efluentes com alta concentração da carga orgânica na rede 

coletora da concessionaria local através da aplicação do 
método do custo evitado, o qual mensura o custo que seria 
necessário para prevenir a perda de qualidade da água no 

ponto de lançamento de efluentes.



A Barion participou em 2016 de vários encontros do Projeto TeSE –
Tendências em Serviços Ecossitêmicos, uma iniciativa do Centro de 
Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).

O Projeto TeSE tem por objetivo desenvolver estratégias e ferramentas 
destinadas à gestão empresarial de impactos, dependências, riscos e 
oportunidades relacionados a serviços 
ecossistêmicos.



Serviços ecossistêmicos são definidos como as contribuições diretas e indiretas dos 
ecossistemas à economia e ao bem estar da humanidade, e podem ser 
inicialmente classificados em quatro categorias:

PROVISÃO | alimentos, água, matérias primas como madeiras e fibras, 
biocombustíveis, recursos genéticos, medicinais ou ornamentais, etc.
REGULAÇÃO | clima, polinização, controle biológico de pragas e doenças, 
purificação da água, etc.
SUPORTE | manutenção dos ciclos de vida de espécies migratórias e da diversidade 
biológica
CULTURAL | recreação, turismo, inspiração cultural, etc.



Este projeto piloto da empresa Barion se 
baseou nas Diretrizes Empresariais para a 
Valoração Econômica de Serviços 
Ecossistêmicos (DEVESE 2.0).

Como método de valoração utilizou-se do 
Método de Custos Evitados, considerando 
os custos de implantação de uma ETE e 
custos variáveis de tratamento de água.



Para quantificar a externalidade, foram 
selecionados sete parâmetros físico-químicos 
relacionados a qualidade da água e comparados 
com os requisitos legais, bem como com os 
parâmetros atuais do corpo hídrico. 

Para realizar a estimativa de valoração a Barion
utilizou resultados de análises laboratoriais 
realizadas em seu efluente bruto, ou seja, antes 
que o mesmo
tivesse sido tratado pela estação de tratamento de 
efluentes (ETE, referente ao ano de 2016).



Internamente foram realizados treinamentos para todos 
os colaboradores detalhando os procedimentos
operacionais padronizados de utilização de recheios e 
também os procedimentos de limpeza e remoção de 
resíduos à seco para evitar o despejo destes resíduos na 
etapa seguinte de limpeza (lavagem com água). 



Foram dois treinamentos de abrangência 
geral durante a SIQUALI (Semana Interna 
da Qualidade) e vários treinamentos 
durante o processo produtivo direcionado 
aos colaboradores das áreas de produção 
e utilização de recheios e também aos 
colaboradores da área de limpeza de 
utensílios e equipamentos.



Tempo de Treinamento dos colaboradores em workshops 
e treinamentos durante o processo fabril.

Há 2 anos a Barion iniciou o processo de mudança nas 
práticas internas durante o processo fabril e após a 
validação dos resultados no ano de 2016 estas práticas se 
tornaram procedimentos operacionais de rotina.



Após realização de treinamentos foi percebida uma grande diferença 
na atitude dos colaboradores durante o processo fabril e também 

durante o processo de limpeza. 

Estas diferenças refletiram nos resultados dos laudos de análises do 
efluente de saída da fábrica, 

principalmente nos parâmetros de DBO e DQO. 

Início Prática 5 meses depois 1 ano depois

DBO (mg/l) 1703 992 227

DQO (mg/l) 3390 2919 682



Após o cálculo utilizando a “Ferramenta de Cálculo da DEVESE 
2.0” do projeto TeSE da FGV a Barion constatou que ao longo 
de 2016 deixou de comprometer o serviço ecossistêmico de 
assimilação de efluente do corpo hídrico receptor nos 
parâmetros de DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, óleos 
vegetais e graxas animais, nitrogênio amoniacal, sulfeto de 
hidrogênio, evitando desta forma uma externalidade de 
aproximadamente R$ 31.260,00/ano.



http://www.tendenciasemse.com.br/
http://tendenciasemse.com.br/devese-2-0?locale=pt-br
http://www.tendenciasemse.com.br/diretrizes-empresariais-para-a-valoracao-
economica-de-servicos-ecossistemicos-de-provisao/?locale=pt-br
http://mediadrawer.gvces.com.br/tese/original/devese_2-0_final.pdf
http://tendenciasemse.com.br/casos-empresariais/?locale=pt-br
https://prezi.com/irqeyymdbsv1/tese-tendencias-em-servicos-
ecossistemicos/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=hUfU92cYu7I&feature=youtu.be

http://www.tendenciasemse.com.br/
http://tendenciasemse.com.br/devese-2-0?locale=pt-br
http://www.tendenciasemse.com.br/diretrizes-empresariais-para-a-valoracao-economica-de-servicos-ecossistemicos-de-provisao/?locale=pt-br
http://mediadrawer.gvces.com.br/tese/original/devese_2-0_final.pdf
http://tendenciasemse.com.br/casos-empresariais/?locale=pt-br
https://prezi.com/irqeyymdbsv1/tese-tendencias-em-servicos-ecossistemicos/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=hUfU92cYu7I&feature=youtu.be
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Motivação: Entender a importância (valor) para os ecossistemas das melhorias
operacionais implantadas na empresa Barion para a redução da concentração de carga orgânica 

de seu efluente industrial

Objeto: Empresa Barion – Unidade Colombo

Etapa da Cadeia de Valor: Operações da própria empresa

Área geográfica: Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu

Abordagem: Retroativa

Horizonte Temporal: Ano de 2016

Serviços ecossistêmicos: Regulação da assimilação de efluentes líquidos. Externalidade



Método utilizado: Método de Custos Evitados (MCE)

Poluentes considerados na análise: DBO, DQO, Materiais flutuantes, óleos vegetais e gorduras 
animais, Nitrogênio amoniacal e Sulfetos

Corpo hídrico receptor: Rede Coletora de Esgoto

Parâmetros a serem atendidos para lançamento: Resolução CONAMA nº 430/2011, com exceção 
da DBO = 1.000mg/L e DQO = 2.000mg/L (parâmetros SANEPAR)

Tipo de tratamento aplicado antes do lançamento do efluente: ETE (Caixa de gordura, Decantador
primário, Tanque de aeração, Decantador secundário, Filtro de polimento)

Premissas adotadas na estimativa de valoração: Resultados de análises laboratoriais realizada no 
efluente bruto no ano de 2016



Custo mensal para tratamento de efluente: R$ 0,30/m³ de efluente tratado

Valor anual de investimento para implantação da ETE: R$ 30.000,00

Resultados dos indicadores físicos: R$ 31.260,00/ano

Conclusão: Após o cálculo para a valoração do serviço ecossistêmico de 
regulação da assimilação de efluentes líquidos, a empresa Barion constatou que 

ao longo de 10 anos deixou de comprometer o serviço ecossistêmico de 
assimilação de efluente do corpo hídrico receptor nos parâmetros de DBO 5 
dias, DQO, sólidos sedimentáveis, óleos vegetais e graxas animais, nitrogênio 

amoniacal, sulfeto de hidrogênio, evitando desta forma uma externalidade de R$ 
312.600,00  ao longo deste período.


