
O Brasil acumula superlativos
quando o assunto é água. Mas
nem todos são positivos. En-
quanto o país está deitado sobre
a maior reserva de água doce -
são cerca de 12% de toda a dispo-
nibilidade do planeta —, tam-
bém registra desperdícios recor-
des (de até 70% em alguns ca-
sos) e amarga a triste estatística
de ter cerca de 60% da popula-
ção sem tratamento de esgoto.

O cenário, para o ex-presi-
dente da Sabesp Gesner Olivei-
ra, beira o absurdo. “Como po-
demos pensar em nos conside-
rar a quarta economia do mun-
do se ainda vivemos uma situa-
ção assim?”, questiona. O atra-
so, contudo, vem sendo rever-
tido segundo Sérgio Ayrimo-

raes, superintendente de Plane-
jamento Hídrico da Agência Na-
cional de Águas (ANA), órgão
do governo federal, ainda que
vagarosamente.

“O Brasil tem disponibilidade
hídrica confortável, mas a dis-
tribuição desses recursos é mui-
to irregular pelo território e a
qualidade da água, especialmen-
te nos grandes centros, enfren-
ta o problema do controle da po-
luição e da ausência de sanea-
mento”, diz Ayrimoraes. En-
quanto 68% da água doce está
na região Norte (onde a maior
parte da bacia Amazônica está
localizada), esta região possui
cerca de 8% da população. A re-
gião Sudeste, que inclui impor-
tantes centros urbanos, como
São Paulo e Rio de Janeiro, de-
tém 6% de água doce do Brasil e
45% da população.

Além disso, as estatísticas

apontam que menos de metade
dos municípios brasileiros têm
o privilégio de não lidar conti-
nuamente com esses proble-
mas. Estudo da ANA de 2011
aponta que 45% dos municí-
pios têm sistemas de abasteci-
mento de água satisfatórios e
46% das cidades com uma po-
pulação inferior a 20.000 habi-
tantes já alcançaram níveis sa-
tisfatórios e vão atender às de-
mandas de 2025. Municípios
menores, com uma população
até 10.000 habitantes, atingi-
ram níveis semelhantes em
48% dos casos. O estudo revela
que o Brasil terá de investir um
total de R$ 22,2 bilhões para
atualizar os sistemas de produ-
ção de água a fim de garantir
disponibilidade para atender a
uma população de cerca de 139
milhões de habitantes até 2025
nas localidades indicadas.

Apesar disso, o Brasil é visto
como privilegiado quando o as-
sunto é água, pois não está nem
próximo à situação de países co-
mo Egito, África do Sul, Síria,
Jordânia, Israel, Líbano, Haiti,
Turquia, Paquistão, Iraque e Ín-
dia, onde os problemas com re-
cursos hídricos já chegam a ní-
veis críticos.

“Há uma preocupação mun-
dial com a universalização da
água. Muitas regiões do mundo
sofrem com problemas de falta
de água e de água tratada. Essa
questão se reflete no desenvolvi-
mento, na qualidade de vida
das pessoas, índices de saúde
pública dos países. Por isso esse
assunto passou a ser prioridade
de vários governos e o Brasil se
faz presente nisso”, diz o secre-
tário de Saneamento e Recursos
Hídricos do Estado de São Pau-
lo, Edson Giriboni. ■

Editor: Gabriel de Sales gsales@brasileconomico.com.br
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Apesar de dispor da maior reserva de água doce do mundo — cerca de 12% do total disponível no planeta —
país registra alto desperdício e não consegue solucionar seu problema de falta de saneamento

68%
da água doce do país está
na região Norte, que concentra
apenas 8% da população.

INVESTIMENTO

R$ 22 bi
devem ser gastos para
atualizar o sistema de
produção de água até 2025.

É HORA DE FECHAR A TORNEIRA
Segundo a ONU, para cada mil litros utilizados, outros 10 mil são poluídos
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Há outra riqueza subterrânea
além da camada de petróleo
do pré-sal no Brasil: uma imen-
sidão de quilômetros cúbicos
de água doce em aquíferos ain-
da de dimensões desconheci-
das. O país tem, segundo esti-
mativas conservadoras, 112
mil quilômetros cúbicos nes-
sas reservas.

Em princípio, é sabido que o
Brasil conta com dois dos maio-
res aquíferos do mundo: o Gua-
rani, localizado sob as Regiões
Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e
o Alter do Chão, na Região Nor-
te. Mas, a Agência Nacional de
Águas (ANA) desenvolve um
projeto para conhecer melhor
as águas subterrâneas brasilei-
ras. A intenção é que, em cerca
de cinco anos, sejam divulga-
dos os primeiros resultados.
Por enquanto, a agência traba-
lha com a informação de que o
Alter do Chão seja o aquífero
de maior expressão na Região
Norte, mas já considera estu-
dar o aquífero Solimões, no
Acre, que é muito pouco conhe-
cido e pelo menos duas outras
reservas que precisam ser me-
lhor investigadas com rapidez.

Segundo dados da agência,
os aquíferos ocupam 48% da
área territorial do Brasil. Ao
todo, o país dispõe de 27 aquí-
feros. O Guarani ainda é consi-
derado o principal até que seja
comprovada a descoberta de
que Alter do Chão tem volume
superior.

A utilização de águas subter-
râneas para abastecimento de
cidades tem crescido nas últi-
mas décadas e a tendência que
deve perdurar especialmente
nos estados mais desenvolvi-
dos. Cerca de 90% das cidades
do Paraná e do Rio Grande do
Sul são abastecidas por águas
subterrâneas. O potencial total
explorável dos aquíferos brasi-
leiros é estimado pela ANA em
4.095 metros cúbicos por se-
gundo. Cada metro cúbico equi-
vale a mil litros. ■ C.B.

Inconformado com o alto des-
perdício de água e a baixa oferta
de serviço de saneamento bási-
co em um país como o Brasil, o
ex-presidente da Sabesp Ges-
ner Oliveira culpa a falta de ges-
tão por essa situação. Para o pro-
fessor da FGV-SP e sócio da GO
Associados, não faz sentido o
país amargar um cenário assim:
“Não estamos tentando cons-
truir uma estação espacial. Tra-
ta-se de uma tecnologia conhe-
cida. É fazer o óbvio”.

Qual a sua avaliação sobre
o cenário brasileiro no
que diz respeito à água?
O grande problema do Brasil é a
perda e o desperdício de água.
Somos o país mais rico em ter-
mos de disponibilidade hídrica,
mas extremamente ineficientes
no uso dessa riqueza.

Essa riqueza incentiva
o desperdício?
Há uma combinação de falta de
planejamento e de foco na prote-
ção do meio ambiente quando
se trata de um bem tão valioso
quanto a água. O bem estar da
população não tem nada a ver
com a oferta. Em Manaus, à bei-
ra do Rio Negro, na bacia mais
fascinante do mundo, há rodízio
de água. Isso realmente é um ab-
surdo. O Brasil, em média, per-
de 40% da água produzida e dis-
tribuída. Sendo que em vários
estados há perda de até 70%. Is-
so mostra uma ineficiência feno-
menal na gestão daquele recur-
so que é o petróleo do século 21.

Por onde começar a
reduzir o desperdício?
É preciso ter boa técnica e incenti-
vo adequado. Em casos de empre-
sas ineficientes, cria-se parcerias
com outras que promovam a re-
dução da perda de água — e que
serão remuneradas com o aumen-
to da arrecadação — como a Sa-
besp fez com a Casal em Alagoas.
Tem funcionado bem em Maceió.

É ummodelo que
pode ser replicado?
Sim. É para isso. O maior manan-
cial de que o Brasil dispõe é o seu
desperdício. O brasileiro trata ti-
ra folha da calçada com um bem
que tem flúor, produtos quími-
cos caríssimos, um volume bru-
tal de energia. Tenho certeza de
que no futuro isso será visto co-

mo uma manifestação da irracio-
nalidade da nossa sociedade.

E a ponta do saneamento,
que é interdependente?
Sim. Tudo é água. É cíclico. Te-
mos que pensar que tiramos a
água da natureza e a devolve-
mos para ela. Sem tratamento
universalizado, devolvemos por-
caria para a natureza.

Mas não parece que o problema
seja falta de recursos.
Não é dinheiro exatamente. O
problema é gestão. Não diria que
em um país como o Brasil falta-
riam recursos para aplicar no sa-
neamento. Falta planejamento.

Há quem diga que
faltam projetos.
Sim, há o problema de falta de
projetos, mas é mais do que isso.

Falta um marco, faltam regras,
transparência, boa gestão, desbu-
rocratização para que haja investi-
mento, porque ele só virá se hou-
ver um mínimo de segurança.

Como e quando podemos
prever que o país alcançará a
universalização dos serviços?
Podemos imaginar a universali-
zação dos serviços até 2030 e, no
caso de São Paulo, até 2020.
Mas, com boa gestão e seguran-
ça jurídica, é possível acelerar is-
so. Precisaríamos dobrar o nível
de investimento e aumentar a
produtividade do investimento
em 30% para chegar à universali-
zação do serviço daqui a 10 anos.

Quanto isso envolveria
em recursos?
Hoje o Brasil investe mais ou
menos R$ 7 bilhões por ano pa-

ra água e esgoto e precisaria in-
vestir o dobro disso.

Então não temos muito a
comemorar no dia de hoje?
Estamos longe de chegar mais
perto de algum lugar. Temos
trabalhado com países como Ín-
dia e Bangladesh onde a situa-
ção é bem mais crítica. E o pro-
blema também é de gestão. Is-
rael não tem quase nada de
água, mas lá não se fala em ro-
dízio. Dá para resolver, há solu-
ções de engenharia. Mas é pre-
ciso celebrar o Dia da Água pa-
ra conscientizar a população e
incentivá-la a cobrar dos go-
vernantes a prioridade ao sa-
neamento. Exigir que não se te-
nha imposto sobre esse servi-
ço, porque não faz sentido ta-
xar o saneamento para depois
gastar com saúde. ■ C.B.

Silvia Zamboni/Folhapress

Volume de água subterrânea
disponível no território brasileiro
ainda está sendo estudado

Aquíferos,
riqueza ainda
muito pouco
conhecida

“O maior manancial de que
dispomos é o desperdício”

“

Pouco conhecido,
aquífero Solimões,
no Acre, será
investigado
pela ANA e pode
apresentar grande
volume de água

O problema é gestão.
Não diria que em
um país como
o Brasil faltariam
recursos para aplicar
em saneamento.
Falta planejamento

Ex-presidente da Sabesp destaca que, em média, o país joga fora 40% de toda a água
produzida e distribuída, sendo que em vários estados há perda de até 70% deste recurso

ENTREVISTA GESNER OLIVEIRA Professor da Fundação Getulio Vargas
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Em dez anos, o sistema Coca-Co-
la Brasil reduziu em 23% o uso de
água para cada litro de bebida
produzido. Em 2011 a redução no
uso de água na fabricação foi de
3%, o que significou que a empre-
sa passou a utilizar 1,91 litro de
água em seus produtos. Em 2001
eram necessários 2,54 litros para
produzir um litro de bebida.

Segundo Ilton Azevedo, dire-
tor de Meio Ambiente da empre-
sa, a água, por ser o principal in-
grediente das bebidas, tem pa-
pel importante no gerenciamen-
to de processos industriais. Ele
destacou que a meta mundial
da Coca-Cola Company é neu-
tralizar a pegada de água até
2020, devolvendo à natureza to-
da a água que é incorporada aos
produtos da companhia.

No Brasil a empresa desen-
volveu uma plataforma de sus-
tentabilidade chamada 'Viva
Positivamente', que defende o
uso racional, seguindo a políti-
ca mundial para recursos hídri-
cos da empresa, que visam,
além de reduzir a água usada
na produção de bebidas, reci-
clar a residual do processo para
outros usos e repor a água às co-
munidades e à natureza.

A concorrente PepsiCo tam-
bém amplia seu compromisso

com a preservação do líquido.
No Brasil, tornou-se esse ano a
primeira empresa privada a
apoiar e financiar uma iniciati-
va que irá levar água potável
para cinco milhões de pessoas
em 13 estados do semiárido
nordestino.

Nos próximos três anos, se-
rão investidos cerca de R$ 3,5
milhões no programa ' Um mi-
lhão de cisternas' , coordenado
pela organização Articulação
do Semiárido. No ano passado,
a companhia passou a contri-
buir com o Aquafund, um fun-
do do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e desti-
nou R$ 9 milhões para o proje-
to que visa beneficiar cerca de
500 mil pessoas na América La-
tina até o final de 2015. As ini-
ciativas renderam à PepsiCo a
inclusão no Índice Mundial de
Sustentabilidade Dow Jones
por cinco vezes. ■ E.R.

Grandes empresas cada vez
mais investem em sustentabili-
dade e o uso racional da água
tem sido um dos pontos que de-
mandam investimentos nas li-
nhas de produção e na cultura
destas organizações. Também é
de olho nas melhores práticas
de gestão ambiental que as com-
panhias melhoram a performan-
ce de seus papéis nas bolsas de
valores no Brasil e no mundo.

Não basta mais ter um desem-
penho econômico que gere atra-
ção de investidores. Corpora-
ções que têm como filosofia
ações que melhorem o meio am-
biente se valorizam. Na Vale, a
água é considerada um insumo
primordial e, pensando nisso, a
companhia investe em progra-
mas e projetos que possam redu-
zir o uso de água nova em suas

plantas industriais, ampliando
o foco no reuso deste recurso na-
tural. Em 2010, a Vale aprovei-
tou 79% da água utilizada em
suas operações no mundo. O
que significou que, do total de
1,2 bilhão de litros necessários
para as operações da compa-
nhia no Brasil e em outros paí-
ses, 998 milhões de litros foram
de água de reuso.

No Brasil, dentro da meta de
redução no consumo, a compa-
nhia trabalhou em um amplo le-
vantamento, direcionado para
cinco áreas que, em 2010, fo-
ram responsáveis por cerca de
40% da captação de água no Bra-
sil. O diagnóstico realizado em
Parauapebas (PA), São Luís
(MA) e Itabira, Mariana e Var-
gem Grande (MG) apontou opor-
tunidades de captação por meio
de fontes alternativas de abaste-
cimento, entre elas a chuva. A
empresa também trabalhou no

melhor uso na rotina destas
plantas, modernizando os siste-
mas de água industrial.

Na área de mineração, a Vale
também buscou alternativas
para melhorar os processos.
Dentro da rotina da minerado-
ra, a água é usada para a lavra e
o beneficiamento, além de
umectação de vias, lavagens
de caminhões e máquinas e o
para o abastecimento dos fun-
cionários das unidades indus-
triais. Por ser um insumo im-
portante neste segmento, a em-

presa decidiu investir na me-
lhoria da gestão dos recursos
hídricos no Complexo Minera-
dor de Carajás, em Parauape-
bas, no Pará. Lá, foi implanta-
da uma nova tecnologia de pro-
cessamento à base de umidade
natural, que propiciou a elimi-
nação do uso de água em oito li-
nhas de beneficiamento. O re-
sultado foi a redução de 63%
no total de captação de água
nova das barragens e o aumen-
to da taxa de reutilização de
água da planta industrial. ■

Com o objetivo de preservar o
meio ambiente e sustentar seus
recursos naturais, a Ambev ins-
tituiu dentro de suas unidades
fabris uma política de contin-
genciamento de água e trata-
mento de seus efluentes. Para
mostrar sua eficiência nesse
quesito, nos últimos 10 anos, a
empresa deixou de consumir
33% de água na fabricação de
suas bebidas com o incentivo
de novas tecnologias e treina-
mento de funcionários para evi-
tar o desperdício.

Além disso, 100% de todo o
líquido inutilizado pela compa-
nhia passa por redes de trata-
mento para que retorne potá-
vel à natureza. “Não deixamos
que uma gota se perca e a nossa
meta é chegar a 3,5 litros de

água para cada litro de consu-
mo envasado”, conta o especia-
lista de meio ambiente da Am-
bev, Dalço Simoni, destacando
que, entre 2010 e 2011, foram
economizados volumes sufi-
cientes desse recurso natural
para abastecer uma cidade com
580 mil de pessoas. “Ou seja, is-
so representa um pouco mais
do que a população de Florianó-
polis”, conta Simoni, sem reve-
lar dados do volume economi-
zado por conta de gestão estra-
tégica da empresa.

Segundo ele, a filial da cidade
de Agudos economizou, no mes-
mo período, 470 milhões de li-
tros de água, o suficiente para
abastecer uma cidade de 90 mil
habitantes por um mês. Já a uni-
dade de Jaguariúna apresentou
uma economia de 183 milhões
de litros — volume equivalente
ao abastecimento de um municí-
pio de 34 mil habitantes. ■ C.C.

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Intenção da companhia é, até
2020, devolver à natureza toda
a água incorporada aos produtos

● Desde 2007 a Vale divulga o
Global Reporting Initiative (GRI),
seu Relatório de Sustentabilidade.

● No ano passado, a companhia
manteve o nível de aplicação A+,
o mais alto em transparência.

● Ingressou em 2011 no
Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da Bovespa.

ESPECIAL DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Meta da empresa é usar
cada vez menos água em
seus processos produtivos

PONTOSFORTES

Ambev desenvolve ações para
economizar insumo e tratar
100% os recursos utilizados

Bloomberg

Na Vale, reúso
chegou a
79% em 2010

Coca-Cola reduziu uso em
23% por bebida produzida

PepsiCo é a
primeira empresa
privada a financiar
água potável para
13 estados do
semiárido nordestino

Insumo é considerado como primordial
para a companhia que, em todo o mundo,
reaproveitou 998 milhões de litros

Aunidadede Itabira estáentre
asquepassaramacaptarágua
pormeiodefontesalternativas
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Desde que começou a adotar
práticas para economia e reutili-
zação de recursos hídricos, há
cerca de duas décadas, a Unile-
ver já conseguiu reduzir em
60% o uso de água em seus pro-
cessos de fabricação e nos pro-
dutos que vende no Brasil.

“Primeiro arrumamos nossa
casa, apostando em inovação
para aprimorar processos fabris
e, só depois disso, passamos a le-
var aos consumidores essa redu-
ção de impacto, oferecendo pro-
dutos como os detergentes e
amaciantes concentrados que
têm até 80% menos água que os
tradicionais”, diz Juliana Nu-
nes, diretora de assuntos corpo-
rativos da Unilever.

Em 2010, a empresa lançou
um Plano Global de Sustentabi-
liade, com metas claras em tor-
no dessa questão. “Nosso objeti-
vo é dobrar a empresa de tama-
nho até 2020, reduzindo consi-
deravelmente o impacto ambien-
tal”, diz Juliana. Um dos pilares
deste plano se baseia na questão
ambiental e os recursos hídricos
estão entre os focos centrais.

Paralelamente, a Unilever
também lançou o programa

“por um planeta mais limpo”,
que tem como meta desenvol-
ver produtos de limpeza con-
centrados, liderada por OMO e
Comfort, que contribuem para
a redução do consumo do líqui-
do tanto na fabricação como
no consumo.

Segundo a executiva, esse é
um caminho “sem volta” para
a companhia. “Agora nosso de-
safio está em envolver cada vez
mais o consumidor nessa tarefa
para reduzir o impacto ambien-
tal daquilo que fazemos todos
os dias”, afirma Juliana. “Isso
não quer dizer que vamos dei-
xar de fazer a nossa parte. Ao
contrário, queremos incentivar
que o consumidor, no seu coti-
diano, também use menos
água”. É para agir neste sentido
que a fabricante lançou recente-
mente uma versão do amacian-
te Comfort para um único enxá-
gue nas lavadoras de roupas do-
mésticas. ■ C.B.

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

Companhia conseguiu reduzir
em 60% o uso de água nos
processos de fabricação

Consumidor vira parceiro e
ajuda a Unilever a gastar menos

Divulgação

Plano global de
sustentabilidade
prevê dobrar o
tamanho da empresa
até 2020 e reduzir
impacto ambiental

JulianaNunes:
incentivopara
queosclientes
tambémusem
menoságua

22 de Março, 
Dia Mundial da Água.
Cuidar da água hoje é cuidar do nosso futuro. 

Para nós, do Grupo Equipav, todo dia é o Dia Mundial 
da Água. Afinal, ela é o nosso presente e o nosso futuro. 
E, como todos sabem, é preciso cuidar do futuro. Por isso, 
criamos a holding AEGEA, responsável por  materializar 
esse cuidado  por meio da inovação  e de constantes 
investimentos em infraestrutura,  pesquisa, tecnologia 
e formação de profissionais. É com esse modelo de 
gestão que a Equipav construiu a Prolagos, que atende 
os municípios de Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, 
Iguaba Grande e Arraial do Cabo (RJ) e a Águas Guariroba 
em Campo Grande (MS); suas  concessionárias de 
saneamento básico são referências para o setor. Ambas 
fornecem água potável, coletam e tratam o esgoto para 
mais de 1,5 milhão de habitantes. Nossas concessionárias 
já investiram em torno de R$ 800 milhões, ampliando, 
a cada ano, o acesso à água e ao esgoto, promovendo a 
distribuição de água de qualidade, a redução de perdas e 
a preservação desse importante recurso. Tudo isso porque 
acreditamos que investir em água é investir no que 
temos de mais valioso.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 12-15




