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Especial | Água

Fonte: waterfootprint.org/IBM.

São necessários...

10 litros
de água para fazer uma folha de papel

5.990 litros
de água para produzir um 
quilo de carne de porco

300.000 litros
de água para fabricar 
uma tonelada de aço

40 litros 
de água para fazer uma fatia de pão

125 litros
de água para colher uma maçã

130 litros
de água para ter um copo de café

15,400 litros
de água para obter um quilo de carne

290 litros
de água para produzir um quilo 
de batatas

Consumo mínimo é de cem litros por dia
André Lachini
Para o Valor, de São Paulo

O ser humano precisa beber de
dois a quatro litros de água por
dia para matar a sede e se manter
hidratado. Sua alimentação re-
quer, também a cada dia, entre 2
mil e 5 mil litros de água, segun-
do a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO). Segundo a en-
tidade, são necessários entre mil
e três mil litros de água para pro-
duzir apenas um quilo de arroz
— enquanto um quilo de carne
bovina requer entre 12 mil e 21
mil litros de água.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estabelece o consu-
mo mínimo per capita de cem li-
tros diários de água — o suficien-
te para uma pessoa saciar a sede,
ter uma higiene adequada e pre-
parar os alimentos. A necessida-
de de água, porém, é abundante

também em outros produtos que
fazem parte do dia a dia. Segun-
do a Water Footprint Network,
são necessários 10 litros para
produzir uma folha de papel,
300 mil litros para fabricar uma
tonelada de aço e 109 litros para
produzir um copo de vidro. A fa-
bricação de um automóvel ab-
sorve 400 mil litros de água e
uma barra de chocolate é resulta-
do de um processo que consome
1.700 litros de água.

A racionalização do consumo
é um requisito básico para ga-
rantir a disponibilidade de água
no futuro e acesso mais inclusivo.
“A Terra possui uma certa capaci-
dade de se regenerar. Quem usar
a água, precisa devolvê-la nas
mesmas condições”, diz Hélio
Mattar, diretor-presidente do
Instituto Akatu, ONG voltada ao
consumo consciente. Ele acredita
que a água ficará “cada vez mais
c a r a” e cita a disputa entre as em-

presas de alimentos pelo contro-
le dos mananciais de água mine-
ral como um dos sintomas da es-
cassez de água pura.

Mattar diz que o brasileiro des-
perdiça alimentos e ao fazer isso
desperdiça a água que foi usada
para produzi-los. “É preciso que o
consumidor tome consciência que
para ser produzido um quilo de
carne são gastos, em média, 15 mil
litros de água”, afirma.

O consumo médio diário per
capita de água no país aumentou
de 149,5 litros diários em 2007
para 159 litros per capita em
2010, indicam dados do Sistema
Nacional de Informações sobre o
Saneamento (Snis) do Ministério
das Cidades. O Estado do Rio de
Janeiro é o maior consumidor —
com média diária de 236,1 litros.
Em Pernambuco (96,6 litros) e
Alagoas (91,6 litros) consumo
per capita não atinge o patamar
mínimo recomendado pela OMS.

G e st ã o Foco está nas normas ISO 14.046, voltadas ao
consumo hídrico, em fase final de elaboração

Pegada hídrica
entra na agenda
das companhias

Fernando Malta: “Corporações são compelidas a melhorar processos produtivos para reduzir impacto do consumo”

Sergio Adeodato
Para o Valor, de São Paulo

Primeiro, foi a energia. Depois,
a geração de resíduos, a biodiver-
sidade e o carbono. Agora tam-
bém a gestão da água entra para
a agenda das empresas como di-
ferencial competitivo a partir de
um novo instrumento com po-
tencial de provocar mudanças na
estratégia de uso do insumo, in-
duzir tecnologias e influenciar
disputas de mercado.

O centro das atenções está nas
normas ISO 14.046, da Interna-
tional Organization for Standar-
dization, focadas no consumo hí-
drico e seus impactos, em fase fi-
nal de elaboração. “O viés não se-
rá apenas medir o volume de
água utilizada na produção, mas
também seus impactos desde a
obtenção da matéria-prima até o
uso final e descarte, consideran-
do os aspectos regionais”, afirma
Rita Monteiro, pesquisadora da
Universidade de São Paulo que
coordena no Brasil os estudos
técnicos para o novo padrão de
normas, em desenvolvimento
com a participação de 40 países.

Diante de algumas metodolo-
gias de “pegada hídrica” de me-
nor abrangência hoje existentes
no mundo, a atual proposta per-
mite a padronização com base na
Análise do Ciclo de Vida (ACV), já
adotada em outras normas am-
bientais, como a ISO 14.040 e
14.044. “No Brasil, a principal di-
ficuldade para resultados práti-
cos é a falta de um inventário na-
cional com os dados básicos para
os cálculos, mas nada impede
que as empresas avancem com
estudos próprios”, ressalta Rita.

A aprovação da norma inter-
nacional deverá acelerar o siste-
ma brasileiro de dados, há al-
guns anos em estudo no Instituto
Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro).

“A novidade influenciará a cor-
rida por espaços no mercado”,
ressalta Haroldo Mattos de Le-
mos, vice-presidente do comitê
técnico responsável pelas normas
ambientais da ISO. Em junho, a
entidade se reunirá em Botsuana,
na África, na última fase do pro-
cesso para a criação da norma,
iniciado há mais de um ano. A
água é a bola da vez no debate
global. “Sua disponibilidade de-
terminará o futuro dos negócios e
as ações de controle podem signi-
ficar ganhos na competitivida-
d e”, diz Lemos. Nos últimos vinte
anos, por exemplo, o setor de pa-
pel e celulose reduziu de 80 para
25 mil litros o consumo para pro-
duzir uma tonelada.

A tendência é o volume de

água embutida nos produtos ser
divulgado nos rótulos e na inter-
net, como faz a U n i l e v e r. A em-
presa tem 38% da pegada hídrica
associada à lavagem de roupas e
44% à prática de tomar banho e
lavar os cabelos com sabonetes e
xampus. “As corporações são
compelidas a melhorar proces-
sos produtivos para reduzir im-
pactos específicos do consumo
de água e surgem oportunidades
de inovação”, concorda Fernan-
do Malta, coordenador do comi-
tê técnico de água do Conselho
Empresarial Brasileiro para o De-
senvolvimento Sustentável
(CEBDS). A instituição acompa-
nha a elaboração das novas nor-
mas, concebidas a partir de uma
dimensão mais qualitativa sobre
o uso de recursos hídricos, basea-
da nos efeitos ao meio ambiente.

Vista como insumo estratégi-
co relacionado também a ques-
tões sociais, a água começa a ba-
lizar os investimentos, o design
de produtos e as relações comer-
ciais. “O cálculo da pegada é uma
maneira de identificar riscos ao
negócio, mas não serve apenas
para criar barreiras”, diz Malta. O
processo tem potencial de pro-
mover melhorias na cadeia de su-
primentos e estabelecer cone-
xões mais nítidas entre o uso de
recursos pelos produtos e o con-
sumidor final. Um programa
mundial de certificação voluntá-
ria para o uso sustentável da
água foi lançado em março pela
Alliance for Water Stewardship,
prevendo critérios ambientais,
sociais e econômicos.

O Brasil é um dos oito países
nos quais o selo começa a ser
aplicado. Na Europa, a primeira
empresa a receber o certificado
foi a Coca-Cola, que alcançou a
meta global de reduzir em 20% o
consumo hídrico entre 2004 e
2012. “O objetivo é neutralizar
nossa pegada de água até 2020,
devolvendo à natureza o que in-
corporamos aos produtos”, reve-
la Ilton Azevedo, diretor de meio
ambiente da empresa no Brasil,
onde é consumido 1,9 litro de
água para cada litro de refrige-
rante produzido. Em 2001, eram
necessários 2,54 litros. No mer-
cado brasileiro, em dez anos a
empresa reduziu o uso do insu-
mo em 25% graças ao emprego
de novas técnicas, como siste-
mas de lavagem de garrafas a se-
co. No Rio de Janeiro, sete fabri-
cantes captam água da chuva
como fonte para o processo in-
dustrial, o que possibilita a re-
dução média de 3% no consumo.

O World Business Council for
Sustainable Development de-
senvolveu uma ferramenta já

aplicada por 300 companhias,
prevendo inclusive a quantidade
de fornecedores sob estresse hí-
drico em 2050.

No programa Water for Busi-
ness, são avaliadas 19 diferentes
métricas existentes no mundo
para análise de risco relacionada
à água. Em recente pesquisa jun-
to a 141 CEOs, a instituição con-
cluiu que 65% deles vê o combate
à escassez hídrica como essencial
aos negócios na atualidade.

“É equivocado superdimen-
sionar a pegada pelo volume,
sem uma visão mais ampla que
considera seus efeitos futuros”,
adverte Emiliano Graziano, ge-
rente de gestão para a sustenta-
bilidade do Espaço Eco, institui-
ção ligada à Basf, especializada
em análise do ciclo de vida de
produtos e serviços.

Estudo encomendado pela
Açúcar Guarani comprovou que
a agricultura mecanizada, com
uso de localização por satélite e
outras tecnologias de precisão,
permite economia de fertilizan-
tes químicos e água. “Enxergar
apenas um aspecto, sem a pro-
posta de soluções para uma
questão complexa, pode resultar
mais tarde em expressivas perdas
econômicas”, alerta Graziano,
para quem “as atuais métricas
existentes são limitadas e não
contribuem com a melhoria con-
tínua dos processos”.

Hoje a conta mais utilizada no
mercado é a da organização Wa-
ter Footprint, prevendo três ca-
tegorias de água: a azul (captada
do subterrâneo ou rios, sem re-
tornar ao ambiente), a verde
(contida nas plantas) e a cinza
(efluentes). A Natura começou a
aplicá-la em 2009 para fazer o
diagnóstico de toda a cadeia
produtiva, da extração de maté-
ria-prima ao descarte dos cos-
méticos após o uso. Descobriu-
se que um terço da pegada se
deve à água absorvida por insu-
mos de base agrícola, como o
óleo de palma. No total, 52,3%
do volume diz respeito aos
efluentes. “Mas a medição não
levou em conta se os produtos
são ou não biodegradáveis ou
tóxicos”, afirma Denise Alves, di-
retora de sustentabilidade.

Diante dessa limitação, a em-
presa passou a estudar outros
métodos e chegou a uma solução
para avaliar com precisão os im-
pactos. “Faremos agora um novo
inventário da pegada de água pa-
ra a definição de metas e medidas
de redução de consumo”, anun-
cia Alves. Em paralelo, são adota-
das melhorias na estação de tra-
tamento para elevar a qualidade
da água, permitindo o reúso.

Potencial para afetar relações comerciais
De São Paulo

No rastro das 22,8 milhões de
toneladas de soja que o Brasil ex-
portou em 2012 para a China,
principal comprador, no valor
total de US$ 17 bilhões, foram
“transferidos” 50 trilhões de li-
tros de água virtualmente embu-
tidos no produto. O volume re-
presenta quase duas vezes a ca-
pacidade do reservatório da hi-
drelétrica de Itaipu. O dado tem
como base a pegada hídrica da
soja brasileira em grão, calculada
pela organização Water Foot-
print Network (WFN) a partir de
estudos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e de outros
organismos internacionais.

Com referências e padrões com-
parativos de consenso mundial,
como as normas ISO 14.600, a ges-
tão dos recursos hídricos poderá
induzir regulações e influenciar as
relações comerciais entre os paí-
ses, como já ocorre com o carbono.
Diante dos riscos da escassez, a
água “t r a n s p o r t a d a” por commo-
dities entre regiões produtoras e
consumidoras, muitas vezes ao
custo de impactos ambientais, ga-
nha força nas negociações e há ris-
co de se transformar em barreira
comercial.

O Brasil é como o quarto maior

exportador de “água virtual”,
atrás apenas de Estados Unidos
(314 trilhões litros/ano), China
(143 trilhões litros/ano) e Índia
(125 trilhões litros/ano). No en-
tanto, ao contar apenas o recurso
captado dos rios, sem incluir a
água existente nas plantas e os
efluentes, as importações brasi-
leiras anuais (2,3 trilhões de li-
tros/ano) são superiores às ex-
portações (1,9 trilhões de litros).

No topo do ranking, a atividade
que mais participa desse fluxo glo-
bal é a produção de algodão, se-
guida pelo setor de produtos in-
dustrializados em geral, soja e tri-
go. O consumo de produtos agrí-
colas representa 92% da pegada hí-
drica mundial. Os industrializados
correspondem a 4%. O mundo
consome 1,7 quatrilhão de litros
de água na produção de mercado-
rias para exportação, com partici-
pação de 41% pelo setor industrial.

A China, como país mais popu-
loso do planeta, também possui a
maior pegada, consumindo mais
de 1,3 quatrilhões de litros de água
das várias categorias. Mas, segun-
do dados da Unesco, os EUA têm o
maior consumo per capita. O bra-
sileiro participa com o dobro da
pegada dos chineses por habitan-
te. O alto índice nacional se deve,
principalmente, à produção agrí-

cola. Em países menos desenvolvi-
dos, o quadro piora devido aos bai-
xos rendimentos no campo asso-
ciados ao alto consumo hídrico
por tonelada de alimentos. A Índia
se destaca pelo uso intensivo dos
rios, que representa 24% da pega-
da global da chamada “água azul”,
empregada para irrigação princi-
palmente de arroz e cana-de-açú-
car. No caso da China, o problema
está na “água cinza”, a que dilui po-
luentes da produção.

A desigualdade no uso da água
pode ser acirrada no cenário de
mudanças climáticas. Recente re-
latório da World Meteorological
Organization apontou que os paí-
ses mais vulneráveis a secas graves
estão nas terras mais áridas, que
desde 1950 aumentaram 2% por
década. Na África e Oriente Médio,
há risco de os alimentos ficarem
mais escassos e caros, em função
das mudanças no regime de chu-
vas e na evaporação das plantas.
Sem capacidade de resposta, re-
giões inteiras se tornam cada vez
mais dependentes de ajuda exter-
na, além da constante ameaça de
conflitos além das fronteiras. “O
custo da inação é alto”, alerta o do-
cumento, ao lembrar que a seca
também afeta não apenas a produ-
ção de alimentos, como fontes de
energia e recursos florestais. (SA)

RÉGIS FILHO/VALOR

Helio Mattar, do Akatu: desperdício de alimentos é desperdício de água

ALINE MASSUCA/VALOR

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Jornal Valor --- Página 3 da edição "22/03/2013 1a CAD F" ---- Impressa por lmmorresi às 21/03/2013@15:52:54

Sexta-feira e fim de semana, 22, 23 e 24 de março de 2013 | Valor | F3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD F - ESPECIAIS - 22/3/2013 (15:52) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Especial | Água

Clima Modelos apontam para eventos extremos, com risco de “s av a n i z a ç ã o” de boa parte da Amazônia

Chuvas e secas terão mais intensidade

Eneas Salati, da FBDS: “Os dados indicam que em apenas uma ou duas décadas, a situação poderá se tornar crítica”

Martha San Juan França
Para o Valor, de São Paulo

Eventos climáticos extremos,
como chuvas intensas, vendavais,
grandes secas devem ocorrer com
mais frequência, intensidade e
duração nos próximos anos em
função das mudanças climáticas.
É o que prevê o último relatório
do Painel Intergovernamental so-
bre Mudança do Clima (IPCC) e o
relatório do clima do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe) para o Brasil.

Esse último revela que o aumen-
to da temperatura global deverá
modificar a distribuição dos índi-
ces de evaporação e de umidade
do ar, provocando, de um lado,
chuvas mais intensas que podem
levar à elevação do nível dos rios e
ao alagamento das várzeas — tra -
duzidas no inferno das enchentes.
E de outro, causando secas mais
prolongadas em áreas já castiga-
das pela escassez hídrica, como
ocorre frequentemente no Semiá-
rido nordestino.

“Se a gestão e conservação da
água já eram uma questão central
para o país antes, diante da supe-
rexploração dos recursos hídricos,
a poluição dos rios e o mau uso do
solo, agora, as consequências das
mudanças climáticas concorrem
para aumentar essa preocupação”,
diz Glauco Kimura de Freitas, coor-
denador do Programa Água para a
Vida do WWF-Brasil. “Diante das
atividades econômicas e dos ecos-
sistemas que dependem dos rios,
as populações precisam intensifi-
car suas ações para se adaptar a es-
se novo cenário.”

Recentemente, a Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) introduziu
nos planos de recursos hídricos
das bacias hidrográficas progra-
mas de pesquisa e monitoramento

para avaliar os riscos relativos às
mudanças climáticas nos cenários
críticos projetados pelo IPCC. “Le -
var as variáveis do clima em consi-
deração e buscar alternativas que
viabilizem o equilíbrio entre extre-
mos de chuva e seca são ações ne-
cessárias em qualquer planeja-
mento de gestão dos sistemas de
á g u a”, afirma o coordenador de
gestão estratégica da agência, Bru-
no Pagnoccheschi. “Mas é preciso
reconhecer que não dispomos ain-
da de dados mais concretos sobre
os efeitos da mudança do clima
nas águas regionais.”

O primeiro plano de recursos
hídricos da ANA que abriu espaço
para uma análise comparativa dos
modelos climáticos do IPCC co-

briu as sete ba cias afluentes da
margem direita do Amazonas. Se-
gundo esse estudo, a tendência é
haver alterações de extremos. Esse
estudo, segundo o técnico da ANA,
sofre com a falta de dados históri-
cos. “Os registros se referem a uma
época em que as emissões huma-
nas eram menores e ainda dentro
do padrão de variabilidade hidro-
lógica tradicional.”

Para Pagnoccheschi, a variabi-
lidade do clima no Brasil, princi-
palmente no verão, dificulta as
previsões. Muitas vezes, ativida-
des humanas que levam a altera-
ções no uso do solo, a construção
de reservatórios e a retirada de
água para irrigação nas bacias hi-
drográficas podem produzir re-

sultados semelhantes aos que se-
riam causados por alterações do
clima. Nas áreas urbanas, a situa-
ção é agravada pelas transforma-
ções causadas pela ocupação e
impermeabilização das várzeas
dos rios e a consequente redução
da drenagem das águas pluviais
durante as chuvas fortes.

Na Amazônia, principalmente,
os eventos de excesso de chuva e
seca podem estar associados à per-
da da biodiversidade e aos impac-
tos no ciclo hidrológico provoca-
dos pelo desmatamento. Para evi-
tar essa associação, os novos pla-
nos de bacias, como o do rio Doce
(MG) e o Verde Grande (entre BA e
MG), já preveem programas de
ampliação das redes de monitora-

mento hidrometeorológico e de
prevenção de eventos críticos.

O mesmo se aplica ao plano do
rio São Francisco, que, após dez
anos, começa a ser revisto. “Daqui
a um ano começaremos a ter uma
família de séries hidrológicas de
boa qualidade, com longo período
de dados e resultados um pouco
mais consistentes”, diz o técnico da
ANA. Para completar, neste ano, o
Brasil instituiu um sistema de con-
trole via satélite dos rios fronteiri-
ços e transfronteiriços, como o
Amazonas e o Iguaçu, com o obje-
tivo de avaliar o volume e a distri-
buição de água nas bacias compar-
tilhadas com outros países.

De modo geral, os modelos de
mudanças climáticas apontam pa-
ra um risco de “s av a n i z a ç ã o” de
boa parte da Amazônia, secas mais
intensas e mais frequentes no Nor-
deste, chuvas intensas e inunda-
ções nas áreas costeiras e urbanas
das regiões Sudeste e Sul. Estudo
da Fundação Brasileira para o De-
senvolvimento Sustentável (FBDS),
sobre os impactos ambientais,
econômicos e sociais desse qua-
dro, sugere que haverá uma dimi-
nuição da disponibilidade hídrica
em quase todas as regiões do Bra-
sil, especialmente nas bacias do
Nordeste. A tendência é a diminui-
ção das vazões dos rios, inclusive
nas regiões nas quais haverá au-
mento de chuvas. Isso deve ocorrer
como resultado das perdas por
evapotranspiração causada pelo
aumento da temperatura. “Em ra-
zão da gravidade já existente na
oferta de recursos hídricos no Se-
miárido, os dados indicam que em
apenas uma ou duas décadas, a si-
tuação poderá se tornar crítica”,
diz o engenheiro agrônomo Eneas
Salati, coordenador do estudo.

Segundo Salati, é urgente que
os órgãos de recursos hídricos,

planejamento e ação social ini-
ciem ou reforcem programas de
gestão integrada, identificando
situações mais graves e usos prio-
ritários. Da parte das empresas,
já existe uma tendência, inspira-
da nas “pegadas de carbono”, pa-
drão criado para acompanhar as
emissões de dióxido de carbono,
de desenvolver uma “pegada hi-
d r o l ó g i c a”, ou seja, a mensuração
de quanto é gasto de água em ca-
da operação e quanto é emitido
de efluentes, para assim reduzir o
volume captado na natureza.

O setor privado também tem
adotado uma estratégia de parce-
rias com organizações não gover-
namentais e comunidades vulne-
ráveis para iniciativas de adapta-
ção às mudanças climáticas. “Nos -
so objetivo é conservar áreas prio-
ritárias para a produção de água
ou bacias que abastecem grandes
cidades para aumentar a resiliên-
cia e a capacidade desses ecossiste-
mas de assimilar as prováveis mu-
danças climáticas que vão ocor-
rer ”, diz Gilberto Tiepolo, líder de
estratégia socioambiental da The
Nature Conservancy (TNC).

No Brasil, a entidade apoia e
participa da formulação de políti-
cas públicas, como o Produtor de
Água, uma iniciativa da ANA que
prevê o apoio técnico e financeiro
à execução de ações de conserva-
ção da água e do solo mediante a
concessão de incentivos. Em ou-
tros países da América Latina, co-
mo Equador, Colômbia e Peru, os
recursos são encaminhados a fun-
dos e reinvestidos na conservação.
A ideia é que esses fundos atraiam
contribuições voluntárias dos
grandes usuários de água, como
gasodutos, hidrelétricas e indús-
trias, e possam resultar em incenti-
vos que impactem as comunida-
des que vivem nas bacias.

DAVILYM DOURADO/VALOR
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Especial Água, p. F2-F3.




