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Especial | Água

Perdas e desperdícios subtraem
R$ 7 bilhões do resultado do setor
Rosangela Capozoli
Para o Va l o r , de São Paulo

Num país onde reina a fartura
de água, o maior desafio das com-
panhias de saneamento básico é
reduzir perdas e desperdícios que
escapam pelos vazamentos, liga-
ções clandestinas e hidrômetros
desregulados. O último dado di-
vulgado pelo Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamen-
to (Snis), do Ministério das Cida-
des, demonstra que essas perdas
contabilizadas em receita signifi-
cam um rombo no faturamento
das companhias de R$ 7 bilhões.
Desse total, 60% — ou o corres-
pondente a R$ 4,2 bilhões —, po-
deriam ser recuperados, se hou-
vesse mais eficiência. Isso signifi-
ca que as companhias de sanea-
mento básico estão muito distan-
tes das metas estabelecidas para o
país, de 20%. A média brasileira
de perdas é da ordem de 37,2%
enquanto o Japão, referência
mundial nessa área, registra des-
perdício de apenas 3%.

E é no Japão que a Companhia
de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp), maior em-
presa de saneamento da América
Latina, foi buscar ajuda. A com-
panhia assinou no final do mês
de fevereiro um contrato inédito
com a agência de fomento do go-
verno japonês, a Jica, em Tóquio,
no valor de US$ 440 milhões, jus-
tamente para diminuir o alto ín-
dice de perdas. Para esse financia-
mento haverá uma contrapartida
da Sabesp de US$ 240 milhões. “O
financiamento será utilizado pa-
ra ampliar e acelerar os investi-
mentos do Programa Corporati-
vo de Redução de Perdas de Água

da Sabesp”, diz a diretora-presi-
dente da Sabesp, Dilma Pena. Os
investimentos até 2016 serão de
R$ 1,9 bilhão, provenientes do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES), da Jica e da própria Sabesp.
A companhia já iniciou a nego-
ciação para ampliar o volume de
investimentos no Programa de
Perdas em mais R$ 1 bilhão, no
período entre 2016 e 2020.

Os recursos são fartos e o pla-
no é bastante ambicioso. A meta
da Sabesp é reduzir as perdas dos
atuais 25,6% para um percentual
em torno de 15% no final desta
década. “As ações resultarão na
redução de 1% das perdas por
ano, o que equivale à quantidade

de água necessária para atender
a 300 mil pessoas”, explica a dire-
tora-presidente. O índice repre-
senta tanto as perdas reais — cau -
sadas por vazamentos e manu-
tenções das redes -— quanto as
perdas aparentes — resultantes
de hidrômetros desregulados,
que não contabilizam toda a
água que passa por eles — além
das ligações clandestinas, entre
outros fatores. A composição do
total das perdas da Sabesp é de
16,64% para as perdas físicas e de
8,96% para as perdas de fatura-
mento. “A redução das perdas é
prioridade para a Sabesp para
que seja garantida a segurança

Campanhas eficazes
são as que mudam a
atitude das pessoas
Maria Carolina Nomura
Para o Va l o r , de São Paulo

Não há como contestar a im-
portância das campanhas de
conscientização sobre o uso ra-
cional da água, mas sua eficácia
só é percebida quando há, de fa-
to, uma mudança no comporta-
mento de quem utiliza esse recur-
so natural. E para isso, segundo os
especialistas, é preciso que se co-
loquem em prática projetos de
educação continuada que ensi-
nem não só o valor da água como
bem de consumo, mas sua rele-
vância para a vida em si.

“Não basta dizer tome banho
em cinco minutos, use a água ra-
cionalmente ou não lave a calça-
da com mangueira. É preciso, pri-
meiro, entender qual é a relação
do ser humano com a água e mos-
trar qual é o sua importância por
meio de ações permanentes”, ex-
plica José Galizia Tundisi, especia-
lista em recursos hídricos, livre-
docente em Ecologia pela Univer-
sidade de São Paulo (USP) e presi-
dente do Instituto Internacional
de Ecologia (IIE).

Mais do que falar é preciso fa-
zer. “Uma coisa é dizer que não se
deve escovar os dentes com a tor-
neira aberta. Outra, é distribuir
copos para as crianças na escola e
dizer que elas só poderão escovar
os dentes com a quantidade de
água que cabe neles. Fazendo as-
sim, a criança assimila muito
mais a mensagem e consegue re-
plicá-la em casa”, exemplifica.

Gilmar Altamirano, diretor-pre-
sidente da Universidade da Água,
aponta três fatores para tornar as
campanhas mais efetivas: medo da

lei, conduta moral, que se aprende
em casa, e aprovação social. “Na
campanha para estimular o respei-
to à faixa de pedestres, por exem-
plo, falta ainda a reprovação social,
ou seja, a pessoa ter medo ou ver-
gonha de infringir a lei na frente
dos outros, e isso demora”, explica.

Outra deficiência é a aborda-
gem excessivamente técnica das
campanhas, diz Yazmín Trejos, ge-
rente de comunicação corporativa
da Mexichem. A empresa, que inte-
gra o grupo Ka l u z , lançou neste
mês o Projeto Hydros, uma campa-
nha permanente que estimula a
reflexão e a ação. Todo o material
do projeto é oferecido gratuita-
mente na internet para ser divul-
gado em todas as redes sociais,
pessoais e corporativas.

Mais do que espalhar mensa-
gens de preservação da água, é pre-
ciso que as pessoas acreditem que
esse recurso é finito, afirma Albano
Araújo, coordenador de estratégia
de água doce da ONG TNC (The Na-
ture Conservancy). Wilson Passeto,
diretor da ONG Água e Cidade e
empreendedor social da Ashoka,
dá como exemplo o programa
Água na Escola, promovido pela
ONG, cujo foco são crianças e pro-
fessores dos ensinos básico e mé-
dio. Durante sete anos, a ONG rea-
lizou ações em escolas de Cachoei-
ro de Itapemirim (ES), cidade de
200 mil habitantes. “Capacitamos
professores que educaram mais de
29 mil alunos. Como resultado , o
consumo diário de água caiu de
178 litros por habitante, em 2000,
para 121 litros em 2009. Com um
investimento inferior a R$ 250 mil
a cidade diminuiu o impacto am-
biental hídrico em mais de 30%.”

Boas ideias funcionam
com pouco dinheiro

JULIANA FLISTER/AGÊNCIA I7/DIVULGAÇÃO

Odilon de Lima: plano de construir cem pequenas barragens nos rios de MG

Para o Va l o r , de São Paulo

Odilon de Lima é um mineiro
de 61 anos apaixonado por cava-
los, que passou a infância na ro-
ça, conduzindo carro de boi para
ajudar no sustento da família até
se tornar um administrador do
ramo imobiliário. Daí em diante,
foram 40 anos à frente dos negó-
cios da Sólida Imobiliária, em Be-
lo Horizonte. Sempre engajado
nas ações em prol do meio am-
biente, o microempresário se
cansou de trabalhar apenas nos
bastidores de projetos que valo-
rizam a água como um bem co-
mum, econômico e imensurável.
Agora, está disposto a provar
que, com pouco dinheiro e muita
força de vontade, é possível mu-
dar o curso dessa história de
aquecimento global. A sua meta
é construir 100 pequenas barra-
gens no interior mineiro.

O empresário se enche de or-
gulho ao apresentar as 23 “barra -
ginhas” que construiu ao longo
da última década. Elas impedem
a erosão, recuperam áreas degra-
dadas e ainda armazenam água,
contribuindo para minimizar os
períodos de seca. Odilon se dedi-
ca ao projeto há três anos, desde
que se aposentou e se mudou pa-
ra a fazenda de 300 hectares, lo-
calizada em Itabirito, distante 55
quilômetros da capital mineira.
A iniciativa, patrocinada pela pe-
quena imobiliária que emprega
só dez funcionários - e onde hoje

ainda reina como presidente de
honra -, ganhou holofotes ao
conquistar o Prêmio Sebrae MG
de Práticas Sustentáveis. “É um
negócio bom para todo mundo
com um custo baixíssimo”, argu-
menta o empresário. Cada barra-
gem custa cerca de R$ 500.

Seu trabalho de formiguinha
tem feito a diferença em Itabiri-
to. Além de ajudar a conter as
águas das chuvas de verão, evi-
tando enchentes na região, suas
“barraginhas” já contabilizam
ganhos ambientais e sociais rele
vantes nas comunidades vizi-
nhas. “Tem muita fazenda me co-
p i a n d o”, orgulha-se. “Quero ofe-
recer essa água recuperada para
a Copasa levá-la às comunidades
que mais sofrem com a seca em
Minas”, afirma.

As investidas de Odilon não
param por aí. Promove caminha-
das ecológicas, é parceiro do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e participa
ativamente de inúmeros proje-
tos. Para defender sua causa, o
ex-condutor de carro de boi usa e
abusa dos recursos das redes so-
ciais. Está no Facebook, onde ar-
ticula dia e noite a união de for-
ças para colocar em prática o seu
mais novo e ambicioso sonho: se
dedicar ao terceiro setor em prol
da água e utilizar as “barragi -
nhas” para irrigar a plantação de
palmito, que promete instalar
em breve na sua fazenda.(A.A.)

Gestão sustentável Projetos visam economia e educação ambiental

Iniciativas das empresas
enfatizam uso consciente

D I V U LG A Ç Ã O

Projeto Água no Sertão, da Nestlé, construiu em pequenas propriedades rurais 41 cisternas e recuperou 68 tanques

Amélia Alves
Para o Va l o r , de São Paulo

As políticas sustentáveis vêm
ganhando cada vez mais relevân-
cia nos investimentos corporati-
vos. A água tem recebido uma
atenção especial nesse conglome-
rado de ações, que envolvem desde
campanhas internas, com mobili-
zação de pessoal pela mudança de
atitudes, a projetos milionários,
voltados à qualidade, à oferta e à
ampliação de bacias hidrográficas.
O principal objetivo é estimular o
consumo consciente, reduzir des-
perdícios e aumentar as possibili-
dades de reúso da água. Muitas
empresas formam comitês, criam
unidades de trabalho específicas e
lançam campanhas para envolver
a sociedade.

Hoje, o Banco do Brasil coloca
no ar o blog Água Brasil. O lança-
mento faz parte da iniciativa ho-
mônima, criada em março de
2010, quando a instituição finan-
ceira definiu que o tema água seria
o principal eixo de atuação das
suas ações voltadas à sustentabili-
dade. “O projeto é uma tecnologia
social que permite um aprendiza-
do constante, fazendo as pessoas
acreditarem cada vez mais no nos-
so trabalho. Isso é muito gratifi-
c a n t e”, resume Rodrigo dos Santos
Nogueira, gerente-geral de desen-
volvimento sustentável do BB. Por
meio do blog, a sociedade civil po-
derá acompanhar o desenvolvi-
mento das iniciativas do progra-
ma, que recebe R$ 57 milhões em
i nv e s t i m e n t o s .

Fruto da parceria com a Agência
Nacional de Águas (ANA), a Fun-
dação Banco do Brasil (FBB) e a
ONG WWF, o Água Brasil apoia
projetos voltados para a busca da
melhoria da qualidade, oferta de
água e ampliação da cobertura da
vegetação natural em 14 microba-
cias que contemplam proprieda-
des rurais dos diversos biomas bra-
sileiros: Amazônia, Caatinga, Pan-
tanal, Cerrado, Mata Atlântica e
Pampa. Ao mesmo tempo, o pro-

grama busca estimular o consumo
consciente e o tratamento adequa-
do dos resíduos sólidos em cinco
municípios, de diferentes regiões
do país: Belo Horizonte (MG), Ca-
xias do Sul (RS), Natal (RN), Pirenó-
polis (AC) e Rio Branco (AC).

No eixo rural, o alvo das ações é
o produtor, atendido por uma
das principais atividades do ban-
co: o crédito rural. Para Wagner
de Siqueira Pinto, gerente-execu-
tivo de desenvolvimento susten-
tável do BB, quanto melhor o
aproveitamento dos recursos hí-
dricos, maiores serão as chances
de esse produtor administrar
com sucesso seu negócio. Assim,
o banco pode aprimorar a avalia-
ção do risco socioambiental nos
processos de financiamento. En-
tre as iniciativas, estão ações para
a recuperação, restauração e pro-
teção ambiental, visando o acesso
a certificações internacionais de
soja e de cana-de-açúcar.

Também preocupada com o su-
cesso dos negócios dos pequenos
produtores, a Nestlé Brasil se mo-

bilizou com a causa água. Entre-
gou, em dezembro, o projeto Água
no Sertão ao povoado Coração de
Jesus, em Pintadas, interior baiano.
Com a iniciativa, construiu em pe-
quenas propriedades rurais 41 cis-
ternas e recuperou 68 tanques, um
deles para uso comunitário. Tam-
bém fez treinamento técnico sobre
alimentação de rebanho, melhoria
na qualidade do leite, higieniza-
ção de equipamentos e cuidados
no transporte do leite até o tanque
de resfriamento. “Nosso objetivo é
reduzir o impacto da longa estia-
gem sobre a produtividade dos pe-
quenos produtores de leite da re-
g i ã o”, diz João Dornellas, vice-pre-
sidente de recursos humanos e co-
municação corporativa da Nestlé.

Nos períodos críticos de seca, a
produtividade dessas pequenas
propriedades — 50 a 60 litros de
leite por dia — chega a cair em até
60%, o que dificulta a sobrevivên-
cia no campo. Nessa época, a água
armazenada nas aguadas é o único
recurso para matar a sede do gado,
reduzindo a mortalidade dos ani-

mais. Já as cisternas garantem até
dez meses de água potável para as
famílias. Ao todo, 136 famílias são
atendidas direta ou indiretamente
pelo Água no Sertão.

“O lucro como consequência”
Seguindo a política de susten-

tabilidade do HSBC global, que
combate as ameaças das mudan-
ças climáticas, a filial brasileira
adotou a água como tema cen-
tral este ano. O projeto começa
em junho, mas a instituição já
conta com a adesão de 15% do
seu pessoal, ou seja, mais de 3,5
mil funcionários. Esses colabora-
dores passarão por treinamento
de um dia para levar a ONGs par-
ceiras em algumas regiões do
país noções de educação am-
biental, como reúso da água, eco-
nomia e preservação de manan-
ciais. “É um trabalho de campo e
intenso, que se dá porta a porta”,
diz a superintendente-executiva
de sustentabilidade, Claudia
Malschitzky. “A consciência de
uma atitude correta também ge-
ra resultado financeiro.”

do abastecimento na Região Me-
tropolitana de São Paulo. A dis-
ponibilidade hídrica é de apenas
146 mil litros por habitante ao
ano, volume muito inferior aos
2,5 milhões de litros anuais reco-
mendados pela Organização das
Nações Unidas”, resume.

Para reduzir mais 1% de suas
perdas no biênio 2012/2013, a
Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) irá desembol-
sar R$ 60 milhões. De acordo com
Kazushi Shimizu, gerente da Uni-
dade de Serviço de Desenvolvi-
mento Operacional da Sanepar, a
companhia hoje tem um índice
de perda de faturamento de
20,4%. Em relação às perdas to-
tais — que somam 33,5% —, cerca
de 50% deste índice é representa-
do pelas perdas reais, como vaza-
mentos na rede, e a outra metade
são perdas aparentes, ou seja, li-
gações clandestinas. “O que mais
impacta é a perda real”, diz.. A Sa-
nepar começou a combater esse
tipo de perda em 2006 e os inves-
timentos diretos, desde então,
têm somado R$ 25 milhões por
ano. Para fazer frente às perdas e
desperdícios, a companhia criou
o “Método de Análise de Solução
de Problemas de Perdas”, como o
próprio nome diz, tem por finali-
dade “analisar o todo, encontrar
e eliminar a causa”. “Nos últimos
três anos já contabilizamos uma
redução de custos de R$ 27 mi-
lhões em energia elétrica e pro-
dutos químicos com a implanta-
ção do programa”, diz.

A Companhia de Saneamento
Básico de Minas Gerais (Copasa)
lida com essa questão das per-
das há 30 anos. “Mais que um
programa específico, focar nes-

sas questões de perdas e desper-
dícios é uma rotina dentro da
C o p a s a”, acrescenta Marcelo Mo-
nachesi Gaio, superintendente
de Gestão de Energia da Copasa.
Para atingir o objetivo de dimi-
nuir as perdas a cada ano, a
companhia mineira, a exemplo
das demais, investiu R$ 60 mi-
lhões nos últimos cinco anos, e
para 2012 já está em andamento
um desembolso de mais R$ 17
milhões. “Queremos reduzir a
perda real, que hoje é de 231 li-
tros por ligação dia, para 182 li-
tros em dezembro de 2015”, diz
o superintendente. As soluções
da Copasa também seguem o
mesmo roteiro das companhias
dos demais estados. “Aprimorar
as rotinas, operadores, substi-
tuir ramais e redes em áreas crí-
ticas e manter o programa de ca-
pacitação de mão de obra são al-
gumas das soluções”, conta.

No quesito treinamento de
mão de obra, a Sabesp está multi-
plicando conhecimento. Técni-
cos da companhia estão capaci-
tando profissionais de dez países
nas ferramentas mais eficientes
de combate às perdas de água. O
curso, concluído no último dia
16 de março, teve duração de três
semanas. Ao todo participaram
dez países: Colômbia, Paraguai,
Peru e Uruguai, da América do
Sul; Costa Rica, El Salvador, Hon-
duras e Nicarágua, da América
Central; e dois países africanos,
Guiné-Bissau e a ilha de São Tomé
e Príncipe. “São nações com ele-
vados índices de perdas de água e
que ainda estão iniciando seus
programas de controle de perdas
ou utilizam apenas técnicas mais
básicas”, informa a Sabesp.

Companhias de
saneamento estão
muito distantes das
metas estabelecidas
para o país, de 20%
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Especial Água, p. F4. 




