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As empresas que atuam no setor de reúso (aproveitamento) de água veem uma boa 
oportunidade neste momento de turbulência econômica. Além do apelo ambiental, hoje 
necessário às grandes corporações, essas companhias estão atraindo novos clientes ao 
garantirem redução de 30% a 50% nos custos com água, aproveitando a atual necessidade de 
redução nos gastos de setores como indústria e serviços, e principalmente instituições 
financeiras. No entanto, estimativas do mercado apontam de que atualmente apenas 2% das 
empresas fazem algum reaproveitamento do recurso no País.  
 
A General Water (GW), por exemplo, intensificou suas atividades na área há dois anos e, em 
2008, viu o interesse pela fonte alternativa de abastecimento crescer 50% e o número de 
projetos avançar 30%. No geral, a empresa cresceu 15% no ano passado, embora a 
expectativa fosse de 20%. Mas, otimista, espera incremento de entre 10% e 15% em 2009. 
Só os negócios de reúso devem avançar 25% este ano. "A tendência continua crescente", 
disse Ricardo Ferraz, diretor comercial da GW, que gerencia 140 poços e 74 contratos. 
 
Segundo Ferraz, o valor da água a partir do reúso cai cerca de 50% em relação ao cobrado por 
companhias estaduais de saneamento. "O interesse deve aumentar, pois as empresas param 
para pensar em alternativas neste momento de crise. Por outro lado, possíveis clientes podem 
ter receio, pois os contratos são de longo prazo", ponderou.  
 
Bancos 
 
A General Water informou que o sistema de captação e reutilização de águas subterrâneas 
implantado no Centro Administrativo Unibanco (CAU), em São Paulo, gerou uma economia de 
50% nos custos de água, sem ter havido investimento inicial por parte da instituição.  
 
Aliás, os bancos têm sido bons clientes das empresas de reúso. O Banco Real, por exemplo, 
aplica a técnica do aproveitamento da água em parte de seus projetos sustentáveis. "Temos 
uma agência na Granja Viana em que utilizamos essa técnica", contou Alexandro Paschoal, 
executivo de sistemas de gestão ambiental do Banco Real.  
 
Paschoal contou também que a nova sede do Grupo Santander Brasil, que será inaugurada no 
bairro do Brooklin, capital paulista, também utiliza o reúso, o que, de acordo com o executivo, 
é uma prática ideológica, não apenas econômica. O cálculo é de uma economia média de 30% 
(dependendo do porte do projeto). Uma das empresas utilizadas pela companhia para o 
trabalho é a Temon Serviços, que tem aí um bom mercado junto ao banco. 
 
Segundo o especialista Everton de Oliveira, proprietário da Hidroplan, também especializada 
no tratamento de áreas subterrâneas contaminadas, o segmento de reúso deve continuar a 
crescer. No entanto, ele avisa que essa prática requer altos investimentos. "Uma indústria de 
refrigerantes, por exemplo, tem de investir entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões", conforme 
calculou. Ele avalia que o setor talvez comece a sentir os efeitos da crise, mas diz que o 
entrave maior não é o econômico, mas a falta de um marco regulatório, que dê conforto para 
aportes de longo prazo. Isso porque a exploração e perfuração de poços também é uma 
alternativa e uma tendência para a redução de custos com o fornecimento de água. 
 
Briga 
 
Oliveira, que também foi presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas), 
aponta um outro gargalo para as empresas do setor, no segmento de perfuração de poços. As 
empresas argumentam que, além dos entraves legislativos, há um fator que impede o avanço 
do segmento: a existência de lobby por parte das concessionárias estaduais, para restringir a 
exploração de águas subterrâneas. "A lei de saneamento restringe a exploração de águas 
subterrâneas para esse fim por empresas, e a libera somente em áreas que não sejam 
atendidas por uma rede de abastecimento. Estamos conseguindo vitórias em alguns casos, 
mas é preciso mudar a legislação", afirmou o diretor da Hidroplan. 



 
As perfuradoras também levantam que, embora o uso da água dos poços seja permitido, a 
distribuição só pode ser feita pelas concessionárias estaduais. "O lobby das concessionárias 
[estaduais] é muito grande, reduz o conforto de investir no setor. Tem muita gente querendo 
aportar, mas não há muita segurança", criticou. Ele crê na existência de grandes mercados 
que podem ser explorados neste segmento. "Temos o setor industrial e o de varejo, além dos 
condomínios residenciais e turísticos. É um produto fácil de vender, porque o custo de água, 
em muitos casos, é cinco vezes maior do que o de um usuário normal", observou. 
 
Entre os principais argumentos das empresas para democratizar o acesso às águas 
subterrâneas está o apelo da escassez mundial de água, uma vez que 97% da água doce 
disponível para consumo são subterrâneos.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 
 
 


