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»Apresentação
102-1; 102-3; 102-4; 102-6

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

A motivação da Attend Ambiental é oferecer soluções técnica, econômica e
ambientalmente viáveis para o tratamento de efluentes. A falta de opções para o
tratamento de resíduos no Brasil tem trazido consequências sérias ao meio ambiente,
tais como o armazenamento inadequado, o descarte clandestino e os acidentes
ambientais. Deste modo, a Attend tem uma central de pré-tratamento off-site, localizada
no município de Barueri no estado de São Paulo, onde os efluentes são tratados fora
das instalações dos clientes, evitando a ocupação de espaço, investimentos e custos
desvinculados do negócio da empresa.
Além disso:
• Oferece suporte técnico para obtenção das autorizações de destinação dos resíduos
(CADRI).
• Realiza análises laboratoriais para caracterização e monitoramento dos efluentes.
• Cobra apenas pelos efluentes efetivamente descartados, por meio da pesagem dos
caminhões na entrada e na saída de suas instalações, contribuindo para a redução
de custos dos clientes.
• Disponibiliza todas as informações sobre descartes para pré-tratamento contratados,
cargas recebidas, preços e outros dados técnicos e comerciais online por meio de
um moderno sistema de gestão web.
• Trabalha em conformidade com a legislação ambiental e atende os requisitos de
saúde e segurança do trabalho tanto de sua equipe quanto dos parceiros e
transportadores.
• A empresa é sinônimo de solução e está pronta para evitar danos ao meio ambiente
e à saúde das pessoas. É a parceira em que as empresas podem confiar. É a
proteção de que a sociedade e o meio ambiente precisam.
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»Mensagem da administração
102-14; 102-15

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Estamos disponibilizando o Relatório de
Sustentabilidade 2019 da Attend Ambiental. Em seu
conteúdo, demonstramos nossa atuação responsável
de forma a melhorar o desenvolvimento econômico,
social e de todas as partes interessadas.
A Attend é uma empresa brasileira que está em
franca expansão, considerando que todas as linhas de
tratamento de efluentes estão em operação e
aumentando seu recebimento . Além da empresa se
destacar pela competitividade, resistência nos
momentos da crise econômica e crescimento em
volume de efluentes tratados, também se destaca em
relação à qualidade na prestação de serviços, práticas
de sustentabilidade e visão de futuro.
O ano de 2019 foi pautado em desafios. Com a
operação de todas as linhas de tratamento, ampliamos
a prestação de serviços, como também o aprendizado
com essa atividade. Apesar dos desafios, nosso
Planejamento Estratégico foi cumprido em sua

totalidade.
Ainda em 2019, tivemos a manutenção do
Certificado ISO 14.001:2015, como também obtivemos
a Acreditação na ISO 17025 – Gestão de Laboratórios,
para calibração, ensaios e amostragens. Dessa forma a
empresa tem atuado no desenvolvimento de soluções
de tratamento com alta tecnologia cada vez mais
seguras e eficientes.
A empresa obteve a autorização de emitir Green
Bonds no processo de renegociação da sua dívida.
Apesar dos problemas que estamos enfrentando no
mundo, nesse ano de 2020, continuamos firmes no
propósito de darmos soluções ambientalmente corretas
à todos nossos clientes. Temos certeza que com o
comprometimento de nossos colaboradores, no final
teremos mais um ano de sucesso.
Ricardo Pelúcio
Presidente
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»Mensagem da administração
102-14; 102-15

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Em 2019 tivemos a finalização da implantação
das linhas de tratamento físico químico, e todas estão
em operação. Tivemos muitos desafios no decorrer
do ano, porém conseguimos alcançar o conhecimento
necessário para efetuarmos um tratamento de
efluentes dentro do esperado para uma empresa nesse
ramo de atividade. A manutenção da ISO 14.001:2015
e a obtenção da Acreditação 17.025 para nosso
laboratório interno, demonstra que estamos no
caminho certo.
Nosso compromisso com o meio ambiente,
colaboradores,
sociedade
e
demais
partes
interessadas continua forte, visto que nosso foco é
darmos soluções ambientais adequadas.
Em 2020 iniciamos o ano com situações não

esperadas jamais pela humanidade (COVID-19. Nossa
atuação é considerada como essencial e portanto, não
pudemos parar nossa produção. Até o momento
estamos conseguindo cumprir a nossa missão, com
muita atenção aos nossos colaboradores, para que
eles possam atuar de forma segura. Afinal de contas,
nossos colaboradores são os que fazem com que a
empresa continue crescendo, mesmo se deparando
com tantos problemas. Queremos aproveitar esse
espaço para agradecer à todos que fazem parte dessa
trajetória.
Disponibilizamos à todos os interessados nosso 2º.
Relatório de Sustentabilidade.
Aproveitem a leitura!

Sonia Regina Rodrigues
Vice Presidente
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»Sobre o relatório
Este é segundo relatório de sustentabilidade da
Attend Ambiental, elaborado conforme as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI) standards 2018.
As informações que constituem o relato são
referentes ao período de 2019 (1° de janeiro a 31 de
dezembro).
Esta publicação traz os destaques da nossa
atuação social, ambiental e econômica para
divulgação a todos os públicos de relacionamento,
como
clientes,
investidores,
colaboradores,
organizações da sociedade civil e população em
geral.

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
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»Sobre a empresa
102-2; 102-5; 102-16

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

A Attend Ambiental é fruto da parceria entre a Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), uma das maiores empresas de
saneamento do mundo, e a Latte (Latte – Saneamento e Participações S/A).
A empresa oferece soluções em tratamento de efluentes não domésticos
para clientes públicos e privados e se destaca pelo emprego de tecnologias
avançadas tanto no trabalho com os resíduos quanto na comunicação com os
clientes.
A Attend opera com as melhores tecnologias em tratamento de efluentes e
possui um sistema de gestão exclusivo, garantindo a transparência e a
rastreabilidade de todo o processo.
Nossos serviços garantem aos clientes o cumprimento à legislação
ambiental, com emissão dos certificados que atestam o tratamento correto de
seus efluentes.

Estrutura de Capital
45%

55%

» Missão

Oferecer soluções em tratamento de efluentes com as melhores
tecnologias, custo acessível e respeito ao meio ambiente, para gerar valor
aos nossos acionistas, clientes, equipe e sociedade.

» Visão

Ser reconhecida como modelo de excelência em soluções para
resíduos líquidos.

» Valores

Foco no cliente – O cliente é nossa razão de ser, ele está em primeiro
lugar. Trabalhamos sempre para atender suas necessidades e
expectativas.
Solução – Temos a solução como meta: “Não existe problema que não
possa ser resolvido”.
Objetividade – Trabalhamos com objetividade, indo direto ao assunto,
com
transparência
e
clareza:
“É
preto
no
branco”.
Simplicidade – Acreditamos que a melhor solução é sempre a mais
simples.
Colaboração – Entendemos que um ambiente colaborativo é a chave
para atingir resultados.
Respeito – Agimos com respeito às pessoas, ao meio ambiente e à
segurança.
7
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»Sobre a empresa
» A marca Attend

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Solução, técnica, transformação, simplicidade, objetividade, credibilidade. Essa é
a nossa marca. A Attend existe para ser sinônimo de solução. Em nossas mãos,
resíduo líquido vira água reutilizável. É a parceira em que as empresas podem confiar.
A proteção de que a sociedade precisa.

» Solução

Principal termo do conceito, traduz o que, em sua essência, a Attend Ambiental
oferece a seus clientes. A opção pela expressão “resíduos líquidos” visa esclarecer
melhor o público sobre as atividades da Attend.

» Técnica

A palavra merece destaque no conjunto conceitual da marca. É por meio da
técnica, aplicada na execução de um trabalho complexo, que a Attend presta serviços.
A técnica de tratamento de efluentes, o processo de separação dos resíduos, está
representada pela forma gráfica mais adequada para expressá-la: um “corte”.
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»Sobre a empresa
» Transformação

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Depois de separado, o resíduo transforma-se em algo diferente do que era no
início do ciclo. A diferença, a mudança, é outra importante característica associada à
marca. Claro e escuro, contraponto entre o vazio e o cheio, é uma forma simples e
eficiente de representar essa transformação.

» Simplicidade

Une-se ao conceito de “objetividade” para a obtenção de um desenho de fácil
assimilação, de reconhecimento imediato. O símbolo da gota foi criado para a Attend a
partir da fusão de elementos geométricos puros, o círculo e o triângulo equilátero. Eles
se fundem numa gota irredutível.

» Credibilidade

A Attend se sustenta sobre o grande pilar da credibilidade: a certeza de seus
clientes de que os resíduos líquidos confiados a ela terão tratamento adequado por
meio das técnicas mais eficientes e confiáveis do mercado. O uso de uma tipografia
que concentra essas características – seriedade, responsabilidade, reconhecimento e
confiança – é um modo excelente de exprimir esses princípios.

9
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»Sobre a empresa

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

» Modernização dos processos

O trabalho pela conservação da água é decisivo para o Brasil alcançar a
desejada sustentabilidade ambiental. Cada vez mais as empresas buscam
modernizar seus processos de produção e a sociedade anseia que o crescimento do
País se dê em conformidade com o necessário respeito à natureza. A Attend
Ambiental colabora para que isso aconteça.
A empresa tem como objetivo contribuir para o enfrentamento de uma questão
estratégica para o País. Quando se trata de um bem tão essencial como a água, que
se distribui de maneira naturalmente desigual, sendo abundante em certas áreas e
muito escassa em outras, cada gota despoluída, recuperada ou preservada vale o
empenho de todos.
Consciente de seu papel no desenvolvimento sustentável, a Attend trabalha para
evitar o lançamento de líquidos poluídos nos corpos d’água e também adota práticas
importantes para a redução da poluição e preservação dos recursos naturais, tais
como:
• Captação e aproveitamento de água de chuva para limpeza das instalações na
central de tratamento.
• Adoção de práticas para redução de uso de papel nas tarefas administrativas.
• Redução de resíduos de papel pela utilização de secadores de mãos com ar
quente nos sanitários.
• Aplicar os 5Rs na gestão dos resíduos: repensar, reciclar, recusar, reduzir,
reutilizar.
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*Programa criado em 2018 para conscientizar os colaboradores a
respeito da importância da preservação do meio ambiente;
** Em 2019 foi implantada a medição independente da origem da água
utilizada, sendo água potável e água residuária.

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
2018

2019

1.941.417
69.374
97%

1.661.932
62.839
87%

2.084.072
74.630
88%

311.848
5.422
1.004

386.764
6.715
738

408.612
8.225
6.122
2.103
1557

5
-

25
18

32
23

TONELADAS DE EFLUENTES
TRATADOS NAS LINHAS
FÍSICAS
2017

2018

2019

2.063.004

Indicadores operacionais
Peso total de efluentes tratados (toneladas)
Caminhões recebidos (unidade)
Eficiência do tratamento (%)
Indicadores Ambientais
Consumo de energia elétrica (kW)
Consumo total de água** (m³)
Consumo de água potável** (m³)
Consumo de água residuária** (m³)
Resíduos gerados (toneladas)
Indicadores sociais
Participação PAM, COMDEMA E ODS
Diálogos de conscientização ambientais*

2017

1.661.670

303-5; 302-1

1.941.417

»Painel de indicadores

FÍSICAS
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»Prêmios
»

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Central de tratamento de efluentes / Projeto premiado

A planta industrial da Attend em Barueri é um projeto arquitetônico premiado em Londres
pela International Property Awards, na categoria Public Service Architecture.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Localizada na Região Metropolitana de São Paulo, em Barueri, ao lado do Rodoanel, a
central de tratamento da Attend tem estrutura de alto nível, laboratório para caracterização
de efluentes, avaliação de recebimento, monitoramento do processo e estudos de
tratabilidade.

•

Posicionamento dos prédios privilegiando a face sul, de modo a
favorecer a iluminação natural.
Construção de galpão com iluminação e ventilação natural para
instalação das unidades de tratamento.
Uso de entulhos reciclados na construção da central de
tratamento.
Utilização de formas reaproveitáveis para concretagem, de modo
a minimizar a geração de resíduos de madeira.
Portaria coberta com balanças na entrada e na saída (25 metros x
100 toneladas) para recepção e controle das remessas.
Praça de descarga: pátio totalmente coberto com capacidade para
receber 611 caminhões por dia.
Laboratório equipado para realização de análises físico-químicas
e ensaios de tratabilidade.
Vestiários para atendimento das equipes, além de sanitários
exclusivos para os motoristas das transportadoras.
Cisterna para armazenamento de água de chuva e utilização na
lavagem de pisos, limpeza de tubulações e tanques de
tratamento, rega de jardins, aparelhos de destilação do laboratório
e descarga de sanitários.
Central de tratamento com linhas adequadas para cada tipo de
efluente, captação e tratamento de gases para remoção de
odores, tratamento de lodos, Central de Controle e Operação
(CCO) e oficina de manutenção.

12
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»Gestão socioambiental
103

» Política

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Na Attend Ambiental nos comprometemos a prestar serviços desde
a recepção, segregação, classificação, armazenamento e pré-tratamento
adequados de resíduos líquidos, de forma a:
Atender integralmente os requisitos legais, contratuais e as
necessidades do cliente, fornecendo serviços de qualidade com
segurança e respeitando o meio ambiente.
Investir em inovação e treinamento, visando à melhoria de nossos
serviços, a proteção ao Meio Ambiente e a prevenção da poluição
decorrente de nossas operações;
Buscar a melhoria contínua e a eficácia do desempenho do Sistema
de Gestão, através dos objetivos e metas definidos em nosso
planejamento estratégico, garantindo a sustentabilidade do negócio.

» ABNT NBR ISO 14001

Para complementar a política ambiental adotada, a Attend adotou as
diretrizes da ABNT NBR ISO 14001 e obteve a certificação em 2018,
comprovando assim o nosso empenho em atender os requisitos legais e
otimizar os nossos processos através da utilização eficientes dos recursos e
redução da quantidade de resíduos, obtendo assim vantagem competitiva no
mercado.

» ABNT NBR ISO/IEC 17025

Trazendo
confiabilidade,
garantia
da
qualidade,
praticidade,
fornecendo confiança melhorando a sistemática para um bom processo de
análise e garantindo um tempo de resposta em relação aos resultados obtidos
assim garantimos a eficiência do tratamento.

» Adesões voluntárias

Desde a sua concepção, a Attend Ambiental prioriza o respeito aos
direitos humanos e ao meio ambiente, ao encontro dessa visão, a
empresa incentiva e apoia os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) através da realização de diálogos e campanhas para
conscientização interna de nossos colaboradores e adesão voluntária a
órgãos e associações da região que buscam a proteção ao meio
ambiente e a vida humana.

» D4sign

Como parte do nosso compromisso com o meio ambiente, iniciamos em
setembro de 2017 uma parceria com a D4sign para digitalização de assinatura
dos nossos contratos. Esta medida inovadora no mercado de tratamento de
efluentes permitiu evitar até o momento o corte de 8 árvores, economizar 363
mil litros de água e deixar de lançar 3.100 kg de CO2 na atmosfera. .

» Título verde e Debêntures

1ª emissão de debênture de infraestrutura a ser realizada pela ATTEND
AMBIENTAL S.A, como Título Verde (“Green Bond”). Os recursos obtidos com
a emissão serão utilizados para refinanciamento e reembolso de despesas
associadas à construção e ampliação da central de tratamento de efluentes
industriais em Barueri (SP). .
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»Gestão socioambiental

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

» Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (COMDEMA)
O COMDEMA tem como objetivo a participação ativa da comunidade
nas questões que envolvem a proteção ao meio ambiente, para isso, são
realizadas reuniões mensais entre os membros do órgão com a participação
da população, para alinhamento das ações que serão tomadas para
preservação do meio ambiente.
A Attend participa ativamente das reuniões, sempre com foco em
agregar conhecimento aos nossos processos internos e contribuir com
nosso Know How.

Participação em reuniões COMDEMA
2017
2018
2019
2
8
10

» Plano de Auxílio Mútuo de Barueri (PAM)

Associação que visa a proteção da vida humana, proteção do meio
ambiente e do patrimônio através da realização de encontros com a finalidade
de formação, desenvolvimento e o treinamento de Brigadistas de Incêndio
entre o corpo de funcionários dos associados ao PAM.
Os encontros incentivam a troca de experiências em assuntos de
segurança e auxílio mútuo, promovendo a integração das empresas da região
em prol do crescimento seguro e sustentável da região.

Participação em reuniões PAM
2017
2018
2019
3
7
11
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»Gestão socioambiental

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

» Principais ações ao encontro dos ODS
Em setembro de 2015, durante a Cúpula das
Nações Unidas, foram definidos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para serem
atingidos até 2030.
Os temas previstos para ações mundiais
abrangem quatro dimensões principais: social,
ambiental, econômica e institucional. Onde podemos
relacionar os temas às necessidades humanas, de
saúde, educação, melhoria da qualidade de vida,
preservação e conservação do meio ambiente,
desenvolvimento sustentável e responsabilidade das
instituições em colocar em prática os ODS.

- Transparências nos relatos e nos negócios
- Crescimento de 62% da equipe de colaboradores entre 2016 e
2018

- Atração, desenvolvimento e retenção de profissionais
- Parceria, em 2019, com universidades para promoção de
cursos de graduação e especialização

- Gestão legal e regulatória
- Saúde e segurança da força de trabalho através de diálogos
de conscientização e acompanhamento médico periódico

- Engajamento e relacionamento com as partes interessadas
- Gestão de riscos de negócios e operacionais

Participação em reuniões ODS
2017
2018
2019
1
9
11

- Start de 4 novas linhas para tratamento de efluentes industriais
e aquisição de uma nova unidade combinada para aumentar a
eficiência de remoção de óleos e graxas e sólidos de efluentes
domésticos.
- Pré-tratamento de efluentes industriais para remoção de
contaminantes
- Conscientização sobre o uso de água e a importância da
reciclagem

15

Relatório de sustentabilidade Attend Ambiental 2019

»Gestão socioambiental

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

A Attend Ambiental, em 2019, alcançou 100% de participação nas reuniões do COMDEMA, PAM e
ODS, cumprindo assim nossa meta para o ano.
PAM - Plano de Auxílio Mútuo de Barueri
Janeiro

Simulado de Acidente com Trem da CPTM em
Itapevi dia 08/12/2018

Fevereiro

Informativos

Março

Simulado Transpeco

Abril

Sistema de Fiscalização (Bombeiro)

Maio

Assuntos Diversos

Junho

Duvidas a ficalização dos Bombeiros

Julho

Destaques do mês

Agosto

Suicídio

Setembro

Setembro Amarelo

Outubro

Outubro Rosa

Novembro

Simualdo CCR

Dezembro

Recesso

COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Recesso

Recesso

Apresentação Plano de Gestão Ambiental

Plano 2019 Projeto Monteiro Lobato

Apresentação das Entidades cadastradas para
compor o novo Biênio

Visita a Câmara Municipal de Barueri, CASE de
projeto de edificações pública sustentável

Licenciamento

ODS na Intituição de Ensino

Apresentação SEMA e COMDEMA

Economia Circualr Inovação e Sustentabilidade

Licenciamento Ambiental Municipalizado

Lançamento Selo ODS Barueri

Recesso

Cooperando com as Políticas Públicas via
Reciclagem

Câmara Técnica e PMVA

Equilíbrio Cultural e Equilíbrio Cultural

Caso Plástico (Canudinhos)

CO.Bike

Guarda Ambiental

Alimentação Enriquecida

Cooperyara

Inovação e Economia Circular – ODS 8 e 9

Reciclagem

Encerramento
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»Ética e compliance

» Compliance

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Boas práticas de governança corporativa sempre foram um dos maiores
objetivos da Attend Ambiental. Entendemos que a ética se consolida no dia a dia, no
trabalho de cada um, nas pequenas ações, que, juntas, constroem a cultura de uma
empresa.
Desde 2016, possuímos um conjunto de diretrizes prezando pela ética empresarial e
transparência em nosso ambiente corporativo.
No ano de 2020 a Attend Ambiental iniciou a estruturação da área de Compliance.
Está em desenvolvimento um Programa de Integridade seguindo os pilares do
Compliance, agregando valor aos nossos stakeholders, protegendo a Companhia e
os colaboradores, reduzindo riscos de descumprimento das leis e enriquecendo
ainda mais a nossa cultura baseada em integridade e ética.
Estamos implantando novas políticas, bem como aprimorando o Código de Ética e
Conduta, além da aplicação de treinamento para todos os colaboradores e
ampliando a divulgação de nossos princípios éticos frente aos clientes, fornecedores
e terceiros.

» Estrutura do programa
» Comitê de ética
» Código de ética e conduta

A área de Compliance se reporta diretamente ao Comitê de Ética e ao
Conselho de Administração.

Responsável pela análise e apuração das violações ou potenciais violações à
Lei Anticorrupção, ao Código de Conduta e Ética, bem como às demais políticas
internas.

O Código de Ética reúne as diretrizes que deverão ser observadas na ação
profissional para atingir padrões éticos cada vez mais elevados no exercício das
atividades da Attend Ambiental.

» Políticas

205-1
Conjunto de políticas e normativos que orientam processos internos,
alinhados aos princípios do Código de Ética e de Conduta.
- Política Anticorrupção
- Política de Interação com o Poder Público
- Política de contratação com Terceiros
- Política de Gestão de Denúncias
- Política de respostas aos incidentes

» Canal de denúncias

Essa ferramenta permite coletar e tratar informações de denúncias,
sugestões, elogios e tirar dúvidas do público interno e externo que ajudem a
Companhia com relatos sobre violações ao Código de Conduta, Políticas Internas da
Attend Ambiental ou legislação vigente.
O canal está disponível no site:
https://www.helloethics.com/attendambiental/pt/main.html, pelo telefone: 0800-5916059 e pelo email: canaldenunciasattend@helloethics.com.
A Attend Ambiental preza pela NÃO retaliação daqueles de que boa-fé relatam
ocorrências de que tem conhecimento.

»Treinamentos

A Attend Ambiental quer garantir que todo colaborador tenha conhecimento de
suas diretrizes por meio de treinamentos periódicos, além de contar também com a
colaboração de seus Agentes de Compliance disseminando a cultura do Compliance
internamente.
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»Diversidade e educação
405-1

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

2017

2018

2019

Mulheres

27

33

36

Homens

44

60

78

Quantidade de colaboradores

Relação de Mulheres e Homens no setor operacional
Mulheres

12

Homens

28

Relação de Mulheres e Homens no setor administrativo
Mulheres

15

Homens

16

Levantamento realizado em 2019

Total

Quantidade de colaboradores
Ensino fundamental incompleto

4

17

19

37

55

Proporção de mulheres por categorial
funcional
2017

53

Ensino técnico

21

Ensino superior completo

35

Total

114

2019

50%

Administrativo

39%

40%

Técnicooperacional

23%
26%

22%

Coordenação

15

16

22

23

Mulher

3

Homem

67%

Gerência

50%

Diretoria

50%
50%

50%

50%

Proporção de funcionários

1

Homens

12

42

2019

6

15

2018

35%

65%

15

20

2017

38%

62%

36

67%
63%

50%

Mulheres

Ensino médio completo

2018

32%

68%

78
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
» Linhas de tratamento

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

O conceito de Central de Tratamento de Efluentes (CTE) tem como base a
disponibilização, em um mesmo local, de diversas linhas de tratamento, com processos
específicos para cada tipo de efluente, definidos em função de suas origens e características
físico-químicas.
Em 2018 foram implantadas quatro linhas de tratamento para efluentes de origem
industrial, para garantir a melhor eficiência do processo durante a remoção dos contaminantes
a Attend Ambiental investiu em alta tecnologia para automação e controle da operação.

Atualmente, a CTE de Barueri tem as seguintes linhas de tratamento e seus respectivos efluentes
típicos:

•Linha verde – Chorume de aterros sanitários.
•Linha marrom –Fossa séptica, caixa de gordura, banheiro químico e outros efluentes não perigosos.
•Linha amarela – Efluentes com metais pesados, substâncias ácidas e alcalinas provenientes de
indústrias metal-mecânicas e de galvanoplastia, entre outras.
•Linha cinza – Efluentes contaminados com óleo, emulsões oleosas, borras oleosas de indústrias
químicas, petroquímicas e de acabamento de metais, entre outras.
•Linha azul – Efluentes orgânicos voláteis e produtos biodegradáveis, como substâncias fenólicas,
corantes e solventes provenientes das indústrias têxtil, farmacêutica e química, entre outras.
•Linha vermelha – Lamas bentoníticas e lodos de ETE, provenientes de perfuração de poços,
escavação e estação de tratamento de efluentes, entre outras.
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
marrom
» Linha
Alta carga de sólidos
Principais etapas do tratamento:

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

Gradeamento – Destina-se exclusivamente à remoção de
sólidos grosseiros carreados pelo efluente, visando a proteção
de bombas, válvulas, tubulações, bem como para integridade
das demais unidades de tratamento de jusante.
Peneiramento – Etapa responsável pela remoção de sólidos
grosseiros e areia, compactando os mesmos, diminuindo o
volume dos resíduos gerados.
Flotação – É utilizada para a separação de sólidos em
suspensão com densidade aparente menor que a água tais
como: fibras e óleo livre e gordura.

Efluentes recebidos:
»
»
»
»
»
»

Auto fossas.
Canteiros de obras.
Banheiro Químico.
Água de lavagem.
Lodos
Caixa de gordura

Estrutura:
» Capacidade de recebimento : 4.800 m³/dia
» Quantidade de bocais para recebimento: 12
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
verde
» Linha
Alta carga orgânica
Principais etapas do tratamento:
Gradeamento – Destina-se exclusivamente à remoção de
sólidos grosseiros carreados pelo efluente, visando a proteção
de bombas, válvulas, tubulações, bem como para integridade
das demais unidades de tratamento de jusante.
Separação – Tanque com volume de 100 m³ onde ocorre a
separação de gordura e areia por meio físico de sedimentação e
flotação.

Efluentes recebidos:
» Chorume

Estrutura:
» Capacidade de recebimento : 6.480 m³/dia
» Quantidade de bocais para recebimento: 12

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
» Linha amarela
Inorgânicos
Principais etapas do tratamento:
Gradeamento – Destina-se exclusivamente à remoção de
sólidos grosseiros carreados pelo efluente, visando a proteção
de bombas, válvulas, tubulações, bem como para integridade
das demais unidades de tratamento de jusante.
Flotação – Etapa responsável pela remoção de sólidos
grosseiros através da introdução de uma mistura de água e ar
para produção de microbolhas, que aumentam a eficiência de
remoção de flocos sólidos leves.
Remoção de metais – Através da adição sequencial de
insumos químicos,
é realizada a precipitação de metais
pesados do efluente.
Filtração do lodo – O lodo proveniente das etapas anteriores é
prensado para compactação e secagem.

Efluentes recebidos:
» Metais pesados.
» Substâncias alcalinas.
» Substâncias ácidas.

Estrutura:
» Capacidade de recebimento : 168 m³/dia
» Quantidade de bocais para recebimento: 6

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
» LinhaAltocinza
teor de óleos e graxas
Principais etapas do tratamento:
Gradeamento – Destina-se exclusivamente à remoção de
sólidos grosseiros carreados pelo efluente, visando a proteção
de bombas, válvulas, tubulações, bem como para integridade
das demais unidades de tratamento de jusante.
Separador de óleos – O efluente é encaminhado, por
gravidade, para um separador estático de óleos livres, onde
ocorrerá a de remoção mecânica de óleos).
Flotação – Etapa responsável pela remoção de sólidos
grosseiros através da introdução de uma mistura de água e ar
para produção de microbolhas, que aumentam a eficiência de
remoção de flocos sólidos leves.
Filtração do lodo – O lodo proveniente das etapas anteriores é
prensado para compactação e secagem.

Efluentes recebidos:
» Metais pesados.
» Substâncias alcalinas.
» Substâncias ácidas.

Estrutura:
» Capacidade de recebimento : 120 m³/dia
» Quantidade de bocais para recebimento: 6

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
azul
» Linha
Orgânicos voláteis
Principais etapas do tratamento:
Gradeamento – Destina-se exclusivamente à remoção de
sólidos grosseiros carreados pelo efluente, visando a proteção
de bombas, válvulas, tubulações, bem como para integridade
das demais unidades de tratamento de jusante.
Reatores – O sistema Fenton trabalha com dois reatores em
paralelo para operação em regime de batelada. Enquanto um
reator está em fase de reação o outro está recebendo os
efluentes brutos.
Decantador – Tanque responsável pela sedimentação dos
sólidos.
Filtração do lodo – O lodo proveniente das etapas anteriores é
prensado para compactação e secagem.

Efluentes recebidos:
» Postos de combustíveis.
» Cabines de pintura.
» Estamparias.

Estrutura:
» Capacidade de recebimento : 60 m³/dia
» Quantidade de bocais para recebimento: 3

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
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»Pesquisa, desenvolvimento e inovação
vermelha
» Linha
Lamas bentoníticas
Principais etapas do tratamento:
Espessadores – Destina-se exclusivamente ao recebimento de
lodos e lamas para aumentar a concentração de sólidos através
da adição de insumos químicos, agitação e homogeneização.
Filtração do lodo – O lodo proveniente das etapas anteriores é
prensado para compactação e secagem.

Efluentes recebidos:
» Metais pesados.
» Substâncias alcalinas.
» Substâncias ácidas.

Estrutura:
» Capacidade de recebimento : 200 m³/dia
» Quantidade de bocais para recebimento: 1

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
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»Sumário de conteúdo - GRI
Perfil organizacional
GRI Standards

Item
102-1

GRI 102:
Divulgações gerais
2016

102-2
102-3
102-4
102-5
102-6

Estratégia
GRI Standards

Item
102-14

GRI 102:
Divulgações gerais
2016

102-15
102-16

Políticas socioambientais
GRI Standards

Item

GRI 103:
Abordagem de
gestão 2016

103 -1

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS
Descrição

Página

Nome da
organização

3

Atividades, marcas, produtos e serviços

7 - 10

Localização da sede

3

Localização das operações

3

Natureza da propriedade e forma jurídica

7 - 10

Mercados atendidos

3

Descrição

Página

Declaração do tomador de decisão sênior

4-5

Principais impactos, riscos e oportunidades

4-5

Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento

7 - 10

Descrição

Página

Explicação sobre o tópico material e seus limites

13 - 15

26

Relatório de sustentabilidade Attend Ambiental 2019

»Sumário de conteúdo - GRI
Combate à corrupção

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
LÍQUIDOS

GRI Standards

Item

Descrição

Página

GRI 205: Combate
à corrupção 2016

205-1

Operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à
corrupção

16

GRI Standards

Item

Descrição

Página

GRI 303: Água 2016

302-1

Consumo de energia dentro da organização

11

GRI Standards

Item

Descrição

Página

GRI 302: Energia
2016

303-5

Consumo de água

11

GRI Standards

Item

Descrição

Página

GRI 405:
Diversidade e
igualdade de
oportunidades
2016

405-1

Diversidade nos órgãos de governança e empregados

17

Água

Energia

Diversidade
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