ÁREA DE MERCADO DO DHI

INDÚSTRIA
Inovando para aumentar a eficiência dos recursos e reduzir os riscos da produção
industrial

A utilização de recursos essenciais para a produção industrial está aumentando mundialmente. Por sua vez, a crescente
escassez desses recursos leva ao aumento dos custos e dos riscos associados à produção.
Em uma escala global atualmente as indústrias utilizam 22% de todos os recursos hídricos disponíveis. No âmbito local e regional,
a escassez da água restringe a capacidade de aumentar o volume de produção. A poluição provocada pela descarga de águas
residuais e por resíduos tem impacto no meio ambiente e está sendo regulamentada cada vez mais com normas ainda mais
restritivas.
Neste contexto, a utilização sustentável da água e da energia, a minimização e reutilização de resíduos, bem como a utilização
eficiente dos recursos, são áreas essenciais a serem enfocadas para evoluir rumo à produção industrial mais viável.

OS DESAFIOS









NOSSA ABORDAGEM

No Grupo DHI, adotamos uma abordagem integral à produção industrial e à tecnologia.
Examinamos toda a cadeia de valores industriais, incluindo:
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NOSSAS SOLUÇÕES

OBJETIVO PRINCIPAL

Lidar com a disponibilidade reduzida de recursos
Amenizar o aumento da poluição ambiental oriunda de fontes industriais, entre outras
Atender à necessidade de ter regulamentação ambiental mais rígida
Reduzir os custos da produção industrial
Melhorar a eficiência das tecnologias voltadas para o tratamento e a reutilização dos recursos
Sistematizar a verificação e a realização de testes das tecnologias
Gerir o impacto ambiental de fluxos crescentes de resíduos industriais

a utilização de recursos
o potencial de reutilização e otimização no processo de produção
a emissão de fluxos de resíduos e a redução dos impactos no meio ambiente.

Damos suporte para você alcançar eficiência na utilização dos recursos e reduzir a emissão de
fluxos de resíduos. Também inovamos e testamos novas tecnologias, as quais podem agregar
valor às indústrias e aumentar sua sustentabilidade. Nossas soluções são customizadas para
atender às necessidades de nossos clientes. Baseiam-se no nosso conhecimento detalhado de
processos de produção, tecnologias e exigências regulatórias.
SUSTENTABILIDADE APRIMORADA, POLUIÇÃO CONTROLADA E CUSTOS REDUZIDOS
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Mundialmente, as indústrias utilizam atualmente 22 % de todos os
recursos hídricos.
Em países de renda alta, essa proporção chega a 70%.

PRODUÇÃO COM UTILIZAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS

INOVANDO E TESTANDO TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO

Para garantir que a produção industrial promova a utilização eficiente
de recursos, oferecemos serviços para:
 Economias e reutilização de água e energia
 Recuperação de recursos
 Minimização e reutilização de resíduos
 Avaliações e indicadores de sustentabilidade

Para ajudar você a desenvolver, testar e verificar tecnologias de
tratamento inovadoras, eficientes e sustentáveis, fornecemos:
 Testes para tecnologias de tratamento realizados no laboratório e
em campo
 Sustentabilidade de tecnologias
 Verificação de tecnologias

CONTROLE DE POLUIÇÃO

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS E SOLOS

Para garantir o controle da poluição durante processos industriais,
realizamos:
 Gestão e regulação de fontes de poluição industrial
 Monitoramento e caracterização de águas residuais e
conceitualização de projetos de estações de tratamento
 Recursos hídricos alternativos (ex., água cinza)

Para avaliar e monitorar eficientemente o impacto ambiental de fluxos
de resíduos industriais, apoiamos você com:
 Caracterização e classificação de resíduos e solos
 Suporte técnico e suporte com a tomada de decisões em relação à
legislação
 Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e Avaliação de Riscos
Ambientais
 Minimização e reutilização de resíduos
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RELATOS DE CASOS

A água de resfriamento é utilizada
amplamente em várias indústrias. Os
sistemas de resfriamento consomem
quantidades significativas de energia e sua
eficiência tem um grande impacto na
produção em algumas fábricas. Realizamos
estudos de Pesquisa e Desenvolvimento
para examinar as várias possibilidades de
melhoria da eficiência energética de
sistemas de resfriamento, aplicando
algoritmos novos e avançados baseados em
modelos virtuais de distribuição de água. O
resultado: eficiência aprimorada, energia
economizada e pegada de CO2 reduzida.

Para a maioria das indústrias, fazem-se
necessários esforços constantes para
reduzir o consumo de água, energia e
produtos químicos. Nós temos a expertise
necessária para apoiar a indústria em todas
as etapas das medidas voltadas para
produção mais limpa, no que diz respeito a
processos de produção que utilizam água.
Assim, ajudamos a reduzir as pegadas de
CO2 e de água, bem como o impacto no
meio ambiente. Também facilitamos
economias significativas nos custos
associados ao consumo de água e energia.

À medida que a sociedade se torna mais
rica, há uma necessidade crescente de
conservar os recursos e recuperá-los dos
resíduos. Também está se tornando
essencial gerir corretamente os resíduos de
maneira ambientalmente sustentável.
Podemos ajudar você na avaliação do
potencial de recuperação dos fluxos de
resíduos. Assim, podemos auxiliar na
redução das quantidades de resíduos e na
diminuição da pressão sobre os recursos
naturais. Também facilitamos a obtenção de
economias em potencial a partir da
reutilização e reciclagem.

Saiba mais sobre estes e outros relatos de casos e outros projetos na nossa biblioteca Scribd www.scribd.com/dhigroup
Contacte-nos: info@dhigroup.com
Para informações adicionais, visite: www.dhigroup.com

