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APRESENTAÇÃO

A fábrica da Souza Cruz Ltda., CNPJ 33.009.911/0018-87, localizada em Uberlândia-MG,
responsável pela produção de cigarros, se dedica de forma ética, social e ambientalmente
responsável a boa gestão dos recursos hídricos.
A certificação conforme o standard Alliance for Water Stewardship (AWS) é a comprovação
do atendimento ao benchmark global para a aplicação da gestão hídrica no nível do local e além
dos limites da unidade, alcançando também a bacia hidrográfica.
O presente documento tem o objetivo de apresentar o Relatório de Performance da Água
2020 e 2021, a fim de tornar público os resultados alcançados e as ações desenvolvidas para
melhoria da gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
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RESULTADOS

A Fábrica Uberlândia possui o objetivo de cumprir o estabelecido em sua Carta de
Compromisso e, em conformidade com as metas globais da BAT – British American Tobacco,
também busca reduzir o consumo de recursos hídricos, através do estabelecimento de metas
anuais de redução. A seguir serão apresentados os resultados de consumo de água e ações
realizadas para cumprimento dos objetivos do Plano Estratégico da BAT - Fábrica Uberlândia.

1) Resultados de Consumo
A figura a seguir apresenta os resultados alcançados pela Fábrica Uberlândia desde 2017.
É possível verificar que de 2017 a 2019, houve redução de 9,5% no consumo de água. No
entanto, devido a pandemia de Covid-19 iniciada em 2020, tanto a meta quanto o resultado
foram impactados, tendo em vista que o maior consumo é devido ao maior uso de água para
cumprimento dos protocolos de higienização pessoal e de limpeza, sanitização e higienização de
ambientais, medidas que consideramos essenciais para o combate à pandemia.

Consumo de água (m3/MCE) v Produção MCE
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Gráfico com as metas e resultados da Fábrica Uberlândia. Fonte: BAT – Credit360
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No contexto geral, houve elevada produção de cigarros em 2020 e apesar de todo o
impacto decorrente da pandemia do Covid-19, alcançamos redução de 8,4% no consumo de
água, demonstrando a eficiência na gestão do consumo de água da unidade.

2) Balanço Hídrico
Em 2020 foi realizado o mapeamento do consumo de água em toda a Fábrica
Uberlândia. Foi utilizada a metodologia Value Stream Mapping – VSM, que permitiu inventariar
os principais consumidores de água, conforme figura a seguir.

Water Map – Mapa desenvolvido através da ferramenta de Value Stream Mapping – VSM
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Através do VSM foi desenvolvido o infográfico a seguir, demonstrando que 61% da água
consumida na unidade é proveniente dos poços artesianos e utilizada nos processos industriais.
A água potável, proveniente da concessionária, representa 14% do consumo, sendo
utilizada em parte de processos industriais, especialmente onde há contato com o tabaco, e o
restante para restaurante e consumo humano.
A água de reuso representa 25% da água utilizada na operação, sendo utilizada em
processos de limpeza de piso, jardinagem e em vasos sanitários.

Infográfico sobre o consumo de água da Fábrica UDI. Valores referentes ao consumo de 2020.
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3) Engajamento com Stakeholders

A BAT Fábrica Uberlândia participa ativamente das ações da comunidade, fomentando o
desenvolvimento e a troca de boas práticas.
Em 2007 foi criado um circuito fechado da Estação de Tratamento de Efluentes com 100%
de reuso de água. A ação foi amplamente divulgada na mídia local e, na fábrica, foi instalada
uma placa comemorativa, conforme imagens a seguir.

Divulgação do circuito fechado da ETE da fábrica UDI na mídia local e em placa comemorativa
na unidade

Desde então se formou uma parceria com o DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto
do Município de Uberlândia para visitas de benchmarking com os estagiários e colaboradores
da instituição e palestras de sustentabilidade.
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Visita estagiários do DMAE – Projeto Água Escola Cidadã à ETE da fábrica Uberlândia em 2019.

Palestra da BAT – Fábrica UDI sobre sustentabilidade ambiental voltada para o público externo
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Renovando as relações de sinergia entre o DMAE e a Fábrica Uberlândia, em
setembro/2021 foi realizada uma reunião para planejamento de ações do Dia da Limpeza dos
Rios. A ação tem o objetivo de contribuir com a comunidade e colaboradores da fábrica para o
descarte correto de resíduos e redução da poluição dos cursos d´água da cidade.

Reunião de alinhamento entre BAT – Fábrica UDI e DMAE para a ação da campanha de
Limpeza de Rios, em setembro/2021

Em 2020 e 2021, a BAT – Fábrica Uberlândia buscou formas de engajamento com o Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Durante o ano de 2020, participamos de reuniões do CBH
como visitantes e em 2021 realizamos reuniões para melhor entendimento do Plano Diretor e
Plano de Aplicação Plurianual 2020 – 2023. Desta forma conseguiremos trazer sinergia entre
ações.
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Participação das reuniões do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari em 2020 e 2021
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Reuniões entre BAT Fábrica UDI e CBH Rio Araguari para apresentação dos projetos ambientais
do comitê
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Junto à FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a Fábrica de
Uberlândia tem atuado em parceria para o desenvolvimento de projetos relacionados à Gestão
Hídrica no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, buscando engajar também outras
indústrias da região.

Reunião de alinhamento entre BAT – Fábrica UDI e FIEMG para ações relacionadas a Gestão de
Recursos Hídricos, em setembro/2021

4) Compromisso da BAT com os Recursos Hídricos e o AWS

O Relatório ESG 2020 da BAT publicado em março de 2021, atesta o compromisso da
organização com a sustentabilidade ambiental e a operação de 100% de sua manufatura
certificada conforme os requisitos da AWS - Alliance for Water Stewardship.
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Relatório Global da BAT 2021 e o compromisso com a gestão sustentável e com a AWS
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4) Divulgação
Este relatório será tornado público através de sua divulgação, na íntegra, no website da BAT
Brasil – www.batbrasil.com

ENCERRAMENTO

O presente Relatório de Performance de Água foi elaborado a fim de tornar público o
compromisso da Fábrica Uberlândia da BAT Brasil com a gestão racional dos recursos hídricos.
A contínua redução no consumo de água, demonstrada com os resultados obtidos a partir
de 2017, comprovam a eficiência do sistema de gestão da unidade – IWS/Enercon. Além disso,
importante ressaltar que, com a Pandemia de Covid-19, temos que atuar com responsabilidade
para garantir os recursos de prevenção e gerir o processo de maneira ainda mais eficiente para
alcançar a redução no consumo de água.
As ações apresentadas neste relatório colaboram para a contínua redução no consumo de
recursos hídricos e contribuem para a gestão sustentável dos recursos hídricos na Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari.

Alberto Kauer
Gerente de Fábrica
Souza Cruz Ltda.

14
Fábrica de Uberlândia

