
LANXESS Porto Feliz
A fábrica sustentável
Projetos bem sucedidos fazem da planta de produção da LANXESS em Porto Feliz um modelo em 
sustentabilidade. A fábrica, que produz pigmentos inorgânicos a base de óxido de ferro, é considerada 
uma das maiores do mundo na área de pigmentos. As iniciativas a seguir ilustram como os aspectos 
econômicos, ecológicos e sociais estão simultaneamente ligados às ações da LANXESS.

Energia sustentável com Co-Geração COGEN
A LANXESS está construindo uma usina de co-geração 
de energia a partir da combustão de bagaço de cana-
de-açúcar, que será inaugurada em 2010. A produção 
da energia é totalmente neutra de CO2 e a eficiência 
energética está em aproximadamente 90% contra cerca 
da 35% da produção convencional.

Cinzas
Parte da energia que é consumida hoje pela fábrica é gerada 
a partir da combustão de cavacos de madeira, também um 
combustível renovável. Em breve a energia será gerada a partir 
da usina de co-geração. As cinzas resultantes da queima são 
separadas e vendidas como fertilizantes.

Sucata de ferro 
Um dos principais ingredientes para a fabricação 
de pigmentos inorgânicos em Porto Feliz é a 
sucata de ferro. Assim, a LANXESS renova a 
utilidade de retalhos de metal descartados. 
Anualmente, centenas de toneladas de sucata 
são utilizadas no processo produtivo.

Retrolavagem
Em 2005, a LANXESS tornou mais eficiente todo 
o processo de captação e tratamento da água para 
sua produção, reduzindo o consumo em cerca de 
50%, enquanto a quantidade de resíduos caiu para 
40%. Além disso, a eficiência da produção aumentou 
e a água é devolvida mais limpa ao rio Tietê que no 
momento de sua captação. 

Emissões monitoradas 
Os gases gerados em todos os 
processos de produção da fábrica de 
Porto Feliz são filtrados. Tecnologias de 
última geração são utilizadas conforme 
a legislação  ambiental vigente.

Trabalho de qualidade em 
condições adequadas
A fábrica de Porto Feliz possui as 
certificações ISO 9001 (Qualidade), 
ISO 14001 (Meio Ambiente) e SA 
8000 (Responsabilidade Social). Esse 
compromisso diário tornou possíveis 
os atuais 1.500 dias sem acidentes 
com afastamento.

Produto ambientalmente amigável
Os óxidos de ferro da LANXESS, conhecidos pelas 
marcas Xadrez e Bayferrox, são usados para colorir 
diversos materiais usados na construção civil, 
tintas,  madeira, dentre outras aplicações. Não são 
produtos tóxicos, sendo considerados produtos 
ambientalmente amigáveis.

Coleta seletiva 
Todo o lixo gerado na fábrica é separado para reciclagem, 
desde os mínimos resíduos até o lixo industrial. Com 
a otimização dos processos, a quantidade de resíduos 
industriais caiu para 40% comparado com 2004.

Construção da estação do 
Corpo de Bombeiros da cidade 
A LANXESS doou materiais de 
construção para edificação do 
primeiro Corpo de Bombeiros de Porto 
Feliz. A empresa também ajudou na 
contratação de prestadores serviços, 
supervisionando a obra.

Melhorias no hospital Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Feliz 
A LANXESS ajudou a construir a recepção 
da instituição e a ampliação da sua 
estrutura por intermédio da doação de 
materiais de construção.

Parceria com a Associação 
Monte Carmelo 
Em parceria com a Associação Monte 
Carmelo, entidade que promove a 
educação integrada, a LANXESS ajudou 
na construção de uma escola com sala 
de computação e biblioteca para filhos 
de famílias desfavorecidas da zona rural 
de Porto Feliz. Com isso, 130 crianças 
passaram a ocupar seu dia aprendendo 
e se divertindo. 

Mais liberdade para crianças 
portadoras de necessidades especiais 
 A APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Porto Feliz recebeu o apoio 
da LANXESS para a construção da cobertura 
das quadras esportivas, conferindo às 
crianças a possibilidade de brincarem no local 
independentemente das condições do tempo. 

Participação ativa na vida 
da comunidade 
A LANXESS é uma das mais 
importantes empregadoras da 
região de Porto Feliz e, como tal, 
participa de vários projetos de 
desenvolvimento social e cultural 
da comunidade, patrocinando 
eventos como festivais, festas 
comemorativas, entre outros.

Parcerias responsáveis 
A LANXESS só trabalha com 
fornecedores que oferecem 
condições adequadas de trabalho, 
de acordo com os padrões 
legais e sistemas de gestão 
reconhecidos mundialmente.
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