Dia Mundial da Água

Resultados do uso de recursos hídricos refletem
Estratégia de Sustentabilidade da Duratex
Em uma das unidades, o sistema de reúso de água já alcança 100% dos efluentes
gerados

São Paulo, 21 de março de 2019 – A Duratex celebra o Dia Mundial da Água (22 de
março) com números que ressaltam a preocupação da empresa com a gestão dos
recursos hídricos em suas unidades fabris por meio de medidas alinhadas à sua
Estratégia de Sustentabilidade.
Os exemplos são muitos: em Taquari (RS), unidade do negócio Madeira, o sistema de
reúso foi implementado em 100% dos efluentes; já em São Leopoldo RS), unidade
industrial da Deca, além do sistema ter sido implementado em 98% dos efluentes
industriais, o ciclo fechado nos testes de bacias e uso de baldes com água para
acabamentos das peças também permitem que a água utilizada retorne ao processo; na
unidade de revestimentos cerâmicos, da marca Ceusa, em Urussanga (SC), o reúso
integral da água na produção de suas peças e a captação de água de chuva também
contribuíram para a redução do consumo na fábrica.
“A Duratex contempla em seu Sistema de Gestão metas de redução de consumo relativo
de água em cada uma de suas unidades de negócio, o que demonstra que a questão dos
recursos hídricos é realmente estratégica para a empresa”, aponta Izidoro Machado,
coordenador de Sustentabilidade da Duratex.
Certificação – Além disso, a Duratex acaba de receber o certificado de Liderança do
Programa Water do CDP (Carbon Disclusure Project) 2018, organização internacional
que atua na prevenção às mudanças climáticas e aos danos ambientais. A empresa
passou a ser classificada como “Liderança” no levantamento, em razão da forma com
que utiliza a água em seus processos produtivos e a maneira transparente com que
reporta as informações ao mercado.
Ecoeficiência - Os produtos ecoeficientes da Deca possuem tecnologia e inovação que
contribuem na economia de água do consumidor. A linha Deca Comfort funciona com
dispositivo autorregulador, embutido em todas as torneiras da marca, que garante uma
vazão padrão, independente do tipo de construção em que o produto está instalado. Na
prática, a tecnologia evita o desperdício e proporciona uma economia de água de até
60%.
A marca Deca também é responsável pelo programa ProÁgua: por meio dele, sob
demanda de clientes residenciais, comerciais ou industriais, a Duratex planeja ações
para racionalizar e qualificar o uso do recurso natural. Desde 2013, já foram elaborados
455 projetos.

“Os consumidores, hoje, estão muito mais conscientes e revendo os seus hábitos de
compra, e a Duratex tem investido cada vez mais em iniciativas que aumentam a
ecoeficiência de seus produtos, sem que percam qualidade e conforto”, reforça
Machado.
Referência em sustentabilidade – A Duratex possui as certificações ISO 14.001 e FSC
(Forest Stewardship Council) e acumula outros reconhecimentos por suas práticas
sustentáveis, como o fato de estar há 11 anos consecutivos na carteira do Índice de
Sustentabilidade Empresarial do B3, que atua como guia para o investimento
responsável no Brasil. Em 2018, foi mais uma vez considerada empresa-modelo do setor
de materiais de construção pelo Guia Exame de Sustentabilidade.

