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ACADASEGUNDO, 
100 000 litros de água movem as engrenagens da 
indústria brasileira. Ela esfria maquinários, mo-
vimenta equipamentos e faz parte da composição 
de uma infinidade de produtos. O consumo indus-
trial de água se aproxima ao de todas as cidades 
brasileiras juntas — ambos só perdem para a agri-
cultura, com quase 70% de todo o gasto hídrico 
do país. Hoje, boa parte da indústria brasileira 
busca água para suas atividades nos mananciais, 
que inclui desde a perfuração de um poço até a 
captação direta de rios. O uso desse recurso é, na 
maior parte das vezes, gratuito. Nas raras regiões 
onde é cobrada uma tarifa, os valores são baixos. 
Diante de uma situação como essa, a exploração 
eficiente dos recursos hídricos no Brasil ainda é 
uma exceção, uma preocupação de poucos. Há as 
companhias que enxergam na proteção dos re-
cursos hídricos um potencial ganho de imagem 
perante acionistas e consumidores. Para o consul-
tor ambiental Renato Tagnin, de São Paulo, a pres-
são é maior sobre as empresas que captam água 
em áreas de grande densidade populacional. Em 
comum, essas empresas estão adotando práticas 
à frente da legislação vigente. 

Hoje, os maiores investimentos das companhias 
estão direcionados para a utilização de água de 
esgoto tratada, a chamada água de reúso. Até o 
final do ano, deve ser inaugurado o projeto Aqua-
polo, que promete transformar a água que hoje é A ut
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Fábrica 
da Unilever, 
em Valinhos, 
no interior 
de São Paulo: 
a subsidiária 
brasileira lidera 
o ranking de 
economia de água 
entre as filiais 
da multinacional 

desprezada em recurso hídrico para o polo 
petroquímico do ABC, na região metropolita-
na de São Paulo. Serão reutilizados cerca de 
13,5 bilhões de litros por ano, o equivalente ao 
consumo de uma cidade de 300 000 habitan-
tes. O investimento total do projeto, realizado 
pela Sabesp e pela Foz do Brasil, empresa do 
grupo Odebrecht, é de 280 milhões de reais. 
A Braskem será a maior cliente do Aquapolo, 
com a compra de 65% de toda a água que será 
tratada. Iniciativa semelhante também será 
adotada pela Petrobras em suas operações no 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, 
que deve ser inaugurado em 2015 no municí-
pio de Itaboraí, no litoral fluminense. O abas-
tecimento do polo petroquímico será feito 

somente com água de esgoto tratada. Quando 
estiver em operação, será um dos maiores pro-
jetos de reutilização de água do mundo, com 
capacidade para fornecer 47,3 bilhões de litros 
por ano, ou o equivalente ao consumo de uma 
cidade de 750 000 habitantes. 

Na lista das maiores consumidoras de água, 
as mineradoras têm lugar de destaque — e a 
Vale não é exceção. A companhia consome 1,3 
trilhão de litros por ano. Esse quadro tem fei-
to a empresa buscar soluções para reduzir sua 
dependência do recurso. Atualmente, 70% do 
que é consumido é água de reúso, o equiva-
lente a uma vez e meia o consumo anual da 
cidade do Rio de Janeiro. A utilização da água, 
segundo Fátima Chagas, gerente-geral de tec-A ut
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nologias ambientais da Vale, ainda é funda-
mental para as diversas etapas da mineração. 
Uma delas é o beneficiamento do minério. 
Para o projeto batizado de SllD, que entrará 
em operação em 2016 e vai mais que dobrar a 
capacidade de produção de minério de ferro 
de Carajás, no Pará, a Vale vai adotar o bene-
ficiamento por umidade natural. Isso signifi-
ca que o consumo de água diminuirá 93% 
nessa etapa da mineração. De certa forma, 
Braskem, Petrobras e Vale estão abrindo ca-
minho no Brasil para algo que deve se conso-
lidar como uma tendência nos próximos anos. 
Em Israel, país com problemas de acesso a 
água, o reúso atinge 70% do total consumido 
— de longe, o maior índice do mundo. Em se-
gundo lugar vem a Espanha, com 12%. No 
Brasil, por enquanto, não há nenhuma esti-
mativa confiável desse percentual. 

NA VANGUARDA 
Parte das boas práticas adotadas no país é im-
portada. Mapear os processos à exaustão é, 
há anos, a regra na subsidiária brasileira da 
Unilever, a segunda maior do grupo no mun-
do em faturamento e referência em sustenta-
bilidade. "Começamos a implantar políticas 
de otimização do uso da água na década de 
90, quando nem se falava de leis específicas 

dução do consumo de água. "Na verdade, a 
maioria incentiva o uso desenfreado, subsi-
diando a água para atrair indústrias com con-
sumo intensivo", afirma. 

No Brasil, até recentemente não havia nem 
debate sobre o pagamento da água de manan-
ciais. Apenas em 1997, quando foi atribuída 
aos comitês de bacias hidrográficas a respon-
sabilidade de cuidar desse assunto, é que co-
meçou a discussão sobre o preço dessa água. 
Desde então, houve progresso, mas ele foi 
tímido. Hoje, das mais de 180 000 bacias hi-
drográficas do país, apenas 28 cobram pelo 
uso dos recursos — em geral, valores muito 
baixos. Em setembro, a bacia do Baixo Tietê, 
que compreende 42 municípios e uma popu-
lação de 800 000 habitantes, iniciou a co-
brança de tarifa. Nela, o preço para cada 1000 
litros é de 0,036 centavo. O valor é uma fração 
do que é cobrado pela Sabesp de seus clientes 
industriais. "Com a situação atual das tarifas, 
as empresas sempre vão optar pela água de 
mananciais para economizar", diz o econo-
mista Gesner Oliveira, ex-presidente da Sa-
besp e professor da Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo. A gratuidade reinante na maior 
parte do país e o baixo preço nas regiões on-
de é tarifada são um convite ao desperdício. 
No Fórum EXAME de Sustentabilidade, rea-

A busca por eficiência no consumo de 
água ocorre por livre iniciativa das empresas, 
e não pela pressão do preço 

para o uso de mananciais no Brasil", diz Ju-
liana Nunes, diretora de comunicação corpo-
rativa e de sustentabilidade da Unilever no 
Brasil. Hoje, a meta da empresa é diminuir em 
5% o consumo de água por ano em seus pro-
cessos produtivos. Segundo ela, a subsidiária 
brasileira é líder em economia de água, apesar 
de o Brasil não enfrentar problemas constan-
tes de escassez, como outros países onde a 
empresa atua. Nas filiais de China, índia. In-
donésia, México, África do Sul, Turquia e Es-
tados Unidos, a redução do consumo é man-
datória. Para a presidente do conselho da 
organização não governamental americana 
Food & Water Watch, Maude Berlow, poucos 
países contam com leis que incentivam a re-

lizado no dia 7 de novembro em São Paulo, a 
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra, defendeu mudanças na regulação para um 
reajuste no pagamento do uso da água. "A lei 
precisa ser repaginada e deve trazer novos 
patamares legais de regulação para que haja 
engajamento do setor privado", afirmou Iza-
bella. Por enquanto, a indústria brasileira 
goza de certo conforto em relação à disponi-
bilidade de água, situação que deve mudar 
nas áreas mais populosas das regiões Sul e 
Sudeste nos próximos anos. Empresas que 
hoje desfrutam de fartos recursos hídricos de 
maneira ineficiente poderão ser surpreendi-
das pelo repentino aumento dos custos ou 
pela escassez do recurso. • A ut
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Text Box
Fonte: Guia exame sustentabilidade, São Paulo. p. 52-55, nov. 2012.




