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Multinacionais como Walmart e Intel adotam soluções simples, como a captação e uso da água 
da chuva na limpeza e jardinagem das instalações 
 

 
 
Um dos elementos essenciais à vida de todos os seres vivos do planeta Terra, a água – assim 
como a fauna e flora –, sofre com a poluição gerada pelo homem. Para chamar a atenção da 
humanidade para essa questão, a ONU (Organização das Nações Unidas) estabeleceu, em 
1993, a data de 22 de março como sendo o Dia Mundial da Água. 
 
Mas em um mundo em que 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água pura para beber e 3,9 mil 
crianças morrem diariamente devido a doenças causadas por água imprópria para consumo, 
não basta apenas estabelecer uma data e sim, fazer ações concretas. 
 
Por isso, entre domingo (20) e terça-feira (22) será realizado em Cape Town, na África do Sul, 
o Water World Forum 2011. O evento deste ano tem como tema “Água para cidades: 
vencendo o desafio urbano” e vai reunir representantes governamentais, organizações, 
cidadãos e os membros do Conselho do World Water para discutir soluções urbanísticas para 
os problemas de abastecimento de água nas cidades. 
 
O evento é organizado pelo World Water Council, um comitê internacional de stakeholders 
preocupados com a questão da água. A ideia de se montar o conselho começou no CNUMAD 
(Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), o Rio 92, 
realizado em 1992, no Rio de Janeiro. 
 
E no próximo ano está previsto para ocorrer o 6º Fórum World Water, em Marselha, na França. 
O evento bianual discutirá “Soluções para Água” a ser aplicada em todo o mundo. 
 
Aqui no Brasil, a AmBev realiza uma mesa-redonda interativa na qual participam especialistas, 
pesquisadores, representantes do governo e celebridades sobre a água. O encontro será 
realizado dentro da exposição “Água na Oca”, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Na 
ocasião também será apresentada uma nova iniciativa do Movimento Cyan, projeto iniciado 
pela companhia no ano passado. 
 
No último domingo (20), o Planeta Sustentável, em parceria com a revista National Geographic 
Brasil e o Instituto Trata Brasil e com apoio do Instituto Sangari, realizaram a Caminhada pela 



Água, no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. O evento faz parte do movimento mundial 
“The World Walks for Water”, uma iniciativa da ONG End Water Poverty, que visa reproduzir a 
distância de 6 km que algumas comunidades têm que fazer em busca de água. 
 
Até o próximo dia 31, é possível ver na estação Sé de Metrô, em São Paulo, a exposição 
fotográfica “Hydros IV – Cotidiano”, que reúne imagens e informações do livro homônimo 
idealizado pela Mexichem Brasil e produzido pela Satori Editorial. E entre os dias 4 e 25 de 
abril, as imagens poderão ser vistas no Conjunto Nacional, na Avenida Paulist 
 
Iniciativa privada 
 
Apesar desses encontros entre especialistas, as empresas privadas já demonstram uma 
preocupação maior com essa questão e desenvolvem projetos de reuso de água nos escritórios 
e unidades fabris. 
 
A Intel, por exemplo, faz reuso de água em suas fábricas, localizadas nos Estados Unidos, 
Irlanda, Israel e China. Lá, a empresa trata a água antes de utilizá-la no processo, pois é 
necessário o máximo de pureza para se fabricar um chip. “A água potável que recebemos 
passa por um processo de purificação dentro da própria Intel e, assim, ela fica 10 mil vezes 
mais pura que a água potável comum”, explicou Emílio Loures, diretor de assuntos 
corporativos da Intel Brasil. Após a produção dos chips, essa água ultrapura é usada para a 
filtragem dos gases e refrigeração. 
 
A BRF Foods também reaproveita a água para a limpeza e na jardinagem das instalações. 
 
A Monsanto também tem um projeto de reutilização de água em Camaçari (BA), que, só no 
último ano, reaproveitou 53 milhões de litros de água de chuva. A Johnson&Johnson também 
faz captação da água da chuva, além de tratar a água utilizada antes de descartá-la no meio 
ambiente. 
 
A Coca-Cola Brasil conseguiu reduzir de 2,54 litros para 1,95 litro de água para cada litro de 
bebida produzido. 
 
A Heineken afirma que o consumo médio da empresa é de 4,9 litros de água para cada litro de 
cerveja. A média mundial são 6 litros de água para cada litro de cerveja. 
 
E o Walmart tem descarga a seco nos mictórios de suas lojas e os vasos sanitários têm duplo 
acionamento, para seis ou três litros, conforme o tipo de dejeto. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 mar. 2011, p. 36.  


