
DEGRADAÇÃO

Cada vez mais empresas inves-
tem em iniciativas para melho-
rar o aproveitamento da água e
reduzir o consumo. O trabalho
mais relevante vem do setor in-
dustrial. De acordo com dados
da Federação das Indústrias de
São Paulo (Fiesp), mais de 70%
das grandes e médias empresas
já adotaram metas de redução
de consumo e 65% delas implan-
taram práticas de reutilização.

Em 2011, a Vale aproveitou
70% da água utilizada em suas
operações no mundo. Com isso,
deixou de captar 953 bilhões de
litros de fontes naturais, o equiva-
lente ao consumo e meio anual
da cidade do Rio de Janeiro. No
mesmo ano, a mineradora inves-
tiu cerca de US$ 90 milhões na
gestão de recursos hídricos.

“Os principais processos que
utilizam água na mineração são
a lavra e o beneficiamento, além
de umectação de vias, lavagens
de caminhões e máquinas e o
abastecimento humano dentro
das unidades industriais”, expli-
ca a gerente de recursos hídri-
cos da Vale, Bernadette Backx.

Outra grande empresa que in-
veste pesado é a Petrobras.
Uma tecnologia inédita no mun-
do está sendo utilizada para lim-
peza das tubulações das Unida-

des de Destilação Atmosférica
(UDAs) da obra da Refinaria
Abreu e Lima , que reduz em até
90% o consumo de água. No ca-
so da fabricante de pneus Pirel-
li, comparando os índices de
medição interna de 2012 em re-
lação a 2006, houve uma econo-
mia de 11,6% no consumo de
água das fábricas no Brasil.

Há três anos, o grupo Anheu-
ser Busch InBev (do qual a Am-
bev faz parte) divulgou suas me-
tas ambientais para 2012, de con-
sumir 3,5 litros de água para ca-
da litro de cerveja produzido. Al-
gumas fábricas no Brasil chega-
ram a ultrapassar essas metas. A
empresa criou em 2010 o Movi-
mento CYAN, em parceria com
o Banco CYAN, que recebe ca-

dastros de pessoas que regis-
tram seu imóvel e passam a ter
acesso à média de consumo de
água de sua residência. Se a fa-
mília reduzir o consumo de
água, ganha pontos que valem
descontos em compras pela in-
ternet em sites parceiros. Desde
que foi lançado, o programa ge-
rou economia de mais de 200
milhões de litros de água. Na
Heineken Brasil,a meta pra 2013
é de uso de 4,5 litros de água pa-
ra cada litro de cerveja. Em
2012, o total de água usada foi
de 4,92 litros. O trabalho é parte
do programa “Brewing a Better
Future”, plataforma global de
sustentabilidade da Heineken
que já está em vigor nas oito cer-
vejarias do Brasil. ■ E.R.

Aumenta poluição em área costeira da China

A superfície de águas costeiras poluídas na China passou de 24 mil km2

em 2012 para 68 mil km2, ou seja, um aumento de mais de 54%, segundo

relatório da Administração estatal de oceanos, que denuncia, além disso,

a presença em massa de plásticos nessas zonas. A situação se degradou

especialmente em regiões costeiras industrializadas, como o delta do

Yangtsé, perto de Xangai, e mais ao norte, no golfo do Bohai e no sul,

no delta do rio Perlas (triângulo Hong-Kong, Macau, Cantão). AFP

O Dia Mundial da Água (22 de março) tem um significa-
do especial este ano: a Unesco (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) ele-
geu 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pe-
la Água. O objetivo é conscientizar as populações so-
bre o significado do precioso líquido para a vida e a sus-
tentabilidade da Terra. Trata-se de um propósito rele-
vante, pois estudos da ONU reiteram um diagnóstico
preocupante: mais de um bilhão de indivíduos (o equi-
valente a 18% da população mundial) não contam com
a quantidade mínima aceitável de água potável.

O insumo ocupa 70% da superfície do Planeta, po-
rém, a maior parte (97%) é salgada. Apenas 3% do to-
tal são constituídos por água doce. Desses, 0,01% vai
para os rios, ficando disponível para uso. O restante
encontra-se em geleiras, icebergs e em subsolos mui-
to profundos. Os volumes relativos aos rios, lagos e re-
servas subterrâneas são mais escassos, embora sejam
os utilizados para produzir alimentos e colheitas, os
que mantêm a biodiversidade, os ciclos de nutrientes
e as atividades humanas.

Nesse contexto, o Brasil tem posição privilegiada,
pois detém a maior reserva de água doce, com cerca
de 13% do total disponível no Planeta. Entretanto,

mais de 80% se con-
centram em estados
pouco povoados da
Amazônia e na bacia
do rio Tocantins, en-
quanto outras regiões
do Nordeste sofrem
com as secas e escas-
sez de sistemas de irri-
gação, segundo rela-
tórios da Agência Na-
cional de Águas. Não
bastassem esses dese-
quilíbrios regionais,
determinados pela na-
tureza, há o proble-
ma da poluição por re-
síduos urbanos e in-
dustriais, principal-
mente nas grandes ci-
dades, estabelecido
pelo ser humano co-

mo subproduto da ausência de planejamento urbano
mais adequado.

Quase todos os municípios brasileiros (99,4%) con-
tam com rede de abastecimento, mas pelo menos uma
em cada cinco casas não têm água encanada, revela es-
tudo do IBGE. Tal deficiência também decorre do pla-
nejamento precário. Além disso, as cem maiores cida-
des brasileiras desperdiçam anualmente média de 2,5
trilhões de litros de água, perdidos em encanamentos
velhos, vazamentos, ligações clandestinas e demais
problemas na rede de distribuição. O volume que joga-
mos fora seria suficiente para abastecer durante um
ano inteiro todos os 41 milhões de habitantes do esta-
do de São Paulo, esclarece o Instituto Trata Brasil.

Não resolveremos esses problemas sem encarar a rea-
lidade de frente. Enquanto a burocracia e o rigor de nor-
mas e leis excessivamente limitantes dificultam a reali-
zação de projetos urbano-residenciais com água enca-
nada e tratada, redes de esgotos e saneamento básico
adequado, há enorme complacência com o uso irregu-
lar do solo, a construção irregular de bairros inteiros
em áreas devolutas e/ou impróprias para habitações, po-
luição de mananciais e ligações clandestinas.

Precisamos utilizar com sabedoria nossa imensa re-
serva de água doce. Caso contrário, acabaremos tendo
escassez, pois o desperdício e a utilização equivocada
não aceitam desaforos. É preciso aproveitar a oportuni-
dade aberta pelo Ano Internacional da Cooperação pela
Água para uma ampla reflexão sobre como estamos tra-
tando essa questão no Brasil. Ainda há tempo para mu-
darmos práticas e conceitos e aproveita. ■

Mike Fuentes/Bloomberg

Indústria investe na
redução do consumo

Reuters

Segundo a Fiesp, 65% das
empresas de médio e grande
porte reutilizam recurso natural

QUATRO PERGUNTASA...

Um ano para refletir

O programa Água Brasil, criado

pelo Banco do Brasil em parceria

com a Fundação Banco do Brasil,

o WWF Brasil e a Agência Nacional

de Águas (ANA), tem orçamento

previsto de R$ 57 milhões em

cinco anos. Em três anos, os

resultados começam a aparecer a

partir de diagnósticos ambientais,

acordos de cooperação e

programas de conscientização

dos funcionários, além do projeto

de atuação junto a municípios

nas políticas de implantação

da Lei de Resíduos Sólidos.

O que levou o BB a
investir nesse projeto?
O olhar do banco para a

comunidade e o fato de estarmos

presentes no país em quase todos

os municípios. Nessa parceria,

desenvolvemos 13 tipos de

tecnologias voltadas para a água.

De que maneira os R$ 57
milhões estão sendo aplicados?
Enxergamos em 14 bacias

hidrográficas a possibilidade

de apoio a diversos agricultores.

Já nas cidades, o foco está no

tratamento de resíduos sólidos,

com o objetivo de não poluir rios

e lagoas. O programa tem estas

duas grandes frentes.

Também há um trabalho
junto ao poder público
municipal. Como isso é feito?
Os municípios terão de se adequar

ao Plano de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos, por conta da lei

12.305. Por conta disso, o banco

está presente para ajudar as cidades

no cumprimento desse plano.

O Banco do Brasil também
desenvolve ações internas
de uso racional da água?
Mobilizamos fortemente nosso

público interno nesse sentido.

Atualmente, 69% das nossas

dependências em todo o Brasil

tiveram redução no consumo de

água. Temos 9.200 voluntários

entre os funcionários atuando

nas frentes em desenvolvimento.

E, além disso, há R$ 7,6 milhões

investidos na coleta seletiva nas

agências do país. E.R.
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A Unesco elegeu
2013 como o Ano
Internacional da
Cooperação pela
Água com o objetivo
de conscientizar as
populações sobre
o significado desse
precioso e escasso
recurso natural
para a vida e a
sustentabilidade
do planeta

“Desenvolvemos 13
tecnologias voltadas
para a água”

...RODRIGO NOGUEIRA

Cervejariasmantêmmetasparaeconomizaráguanaprodução

 Sexta-feira e fim de semana, 22, 23 e 24 de março, 2013 Brasil Econômico 5

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
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 mar. 2013, Destaque, p. 5.




