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O QUE É O CEBDS? O CEBDS é uma associação civil 
sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento 
sustentável, nas empresas que atuam no Brasil, por 
meio da articulação junto aos governos e a socie-
dade civil, além de divulgar os conceitos e práticas 
mais atuais do tema.

O CEBDS foi fundado em 1997 por um grupo de 
grandes empresários brasileiros atento às mudan-
ças e oportunidades que a sustentabilidade trazia, 
principalmente a partir da Rio 92. Hoje reúne mais 
de 70 dos maiores grupos empresariais do país.

Representante no Brasil da rede do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), que 
conta com quase 60 conselhos nacionais e regio-
nais em 36 países e de 22 setores industriais, além 
de 200 grupos empresariais que atuam em todos os 
continentes.

Primeira instituição no Brasil a falar em sustentabili-
dade dentro do conceito do Tripple Botton Line, que 
norteia a atuação das empresas a partir de três pi-
lares: o econômico, o social e o ambiental, o CEBDS 
é referência na vanguarda da sustentabilidade tanto 
para as empresas quanto para parceiros e governos. 
É reconhecido como o principal representante do 
setor empresarial na liderança de um revolucionário 
processo de mudança: transformar o modelo econô-
mico tradicional em um novo paradigma.

MOTIVAÇÃO
Nos anos de 2014 e 2015, o Brasil viveu um momento crítico em relação à disponibilidade hídrica nos grandes 
centros urbanos. Estes anos foram muito atípicos em termos pluviométricos na região Sudeste, em especial nas 
regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Este cenário desencadeou uma crise hídri-
ca nesta região, amplamente noticiada em jornais e revistas. Soma-se a isto a escassez continuada e histórica 
nos estados do Nordeste e as enchentes no Norte e no Sul do Brasil e se tem um cenário crítico generalizado, 
trazendo à tona discussões sobre a gestão de riscos hídricos em todo o país.

Neste contexto, a crise hídrica foi vastamente discutida nas reuniões da Câmara Temática de Água ao longo de 
2015. Complementarmente, o Conselho de Administração do CEBDS sugeriu que o CEBDS se posicionasse quan-
to à crise hídrica. Por conta disso, foi elaborado pela CTÁgua o posicionamento destacado abaixo, cujas mensa-
gens têm sido disseminadas em todas as comunicações do CEBDS que se relacionem com o tema.
 

O QUE É A CTÁGUA? A Câmara Temática de Água 
(CTÁgua) do CEBDS é formada por grandes empre-
sas brasileiras que buscam aprofundar o entendi-
mento do seu papel na dinâmica dos recursos hídri-
cos. Este entendimento é pressuposto para melhor 
alocação dos recursos, ganhos em eco-eficiência, 
diminuição de custos, gerenciamento de riscos e, 
principalmente, avanço na agenda da sustentabili-
dade a partir de um movimento decisivo deste setor. 

A CTÁgua também busca entender e coordenar 
ações para a superação dos riscos e vulnerabilida-
des inerentes à gestão dos recursos hídricos pelo 
setor empresarial, em especial aqueles relaciona-
dos à mudança do clima.
 
Governança da Câmara Temática de Água
 (Período: 09/2015 a 09/2017)

Presidência: Simone Veltri (Ambev)
Vice-presidência: Maria Luiza Milazzo 
(Eletrobras)    
Coordenação: Marina Santa Rosa (CEBDS)
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POSICIONAMENTO SOBRE A
CRISE HÍDRICA NO BRASIL
O cenário de estresse hídrico que o Brasil tem 
enfrentado aponta diretamente para a neces-
sidade de mudança dos padrões de consumo 
e para o aprimoramento da gestão dos recur-
sos hídricos. Não restam dúvidas de que a se-
gurança hídrica precisa ser prioridade absoluta 
no País, não só por estar intimamente ligada 
ao desenvolvimento socioeconômico, mas tam-
bém por manter os ecossistemas saudáveis, e, 
principalmente, por garantir a sobrevivência hu-
mana.
Por isso, para o Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), é 
fundamental o engajamento de toda a socieda-
de para garantir a segurança hídrica. Empresas, 
governos e sociedade civil têm, juntos, conheci-
mento para enfrentar este desafio. Precisamos 
urgentemente de lideranças para conduzir esse 
processo de forma conjunta e eficaz.  
Nos últimos anos, temos passado por fenôme-
nos meteorológicos que aumentaram a seca. 
Não podemos afirmar, neste momento, que isso 
se deva às mudanças provocadas pelo aumento 
da concentração de gases do efeito estufa. No 
entanto, de acordo com os relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), os eventos climáticos extremos irão au-
mentar em frequência nos próximos anos, acar-
retando mais enchentes e secas.
Contudo, sabemos que a crise hídrica não é 
somente conjuntural. É premente acabar com 
a cultura do desperdício fruto da equivocada 
percepção de que os recursos naturais são 
inesgotáveis. Temos de mudar a forma como li-
damos com a água e, para isso, é justo coibir 
toda forma de uso inadequado, incentivando a 
reflexão sobre o custo da água. Por ser um bem 
de usufruto de toda a sociedade, refletir sobre o 
valor deste ativo é um passo fundamental para 
agirmos de maneira mais responsável no longo 
prazo.
Neste sentido, a Política Nacional de Recursos 
Hídricos prevê um instrumento de cobrança que 
pode ser aplicado no nível de bacia hidrográfica, 
mas tem sido pouco utilizado até o momento. 
Este e outros instrumentos econômicos preci-
sam ser aprimorados, uma vez que a água é um   

bem econômico essencial para o desenvolvi-
mento do Brasil e para a qualidade de vida da 
população. Tratar os entraves legislativos exis-
tentes também se faz necessário, endereçando, 
por exemplo, a inexistência de marcos legais 
federais adequados para reúso de água e pa-
gamentos por serviços ambientais, conforme 
apontado no documento Agenda CEBDS por um 
País Sustentável.
Em poucos países no mundo se observa uma 
dependência tão forte entre os recursos hídri-
cos e a segurança energética - mais de 70% de 
nossa produção de eletricidade é gerada por 
hidrelétricas. Ademais, 61% da água no Brasil 
é utilizada para agricultura e pecuária, eviden-
ciando a intrínseca relação entre recursos hí-
dricos e a segurança alimentar. Esta crise não 
é apenas hídrica, mas também é uma crise de 
energia, de alimentos e de risco de crédito. A so-
lução para esse cenário demanda necessaria-
mente uma visão sistêmica e integrada dessas 
variáveis, bem como atuação conjunta e plane-
jada de todos os setores da sociedade.   
A falta de saneamento básico é outro grave pro-
blema, que não é compatível com a realidade 
de um país que queremos. Em estudo lançado 
em 2014, em parceria com o Instituto Trata Bra-
sil, o CEBDS mostrou que o Brasil ocupa a 112º 
posição num ranking de saneamento entre 200 
países levando em consideração a cobertura 
por saneamento atual e sua evolução recente. 
É necessário investir muito mais e, de forma rá-
pida, de modo a alcançarmos a meta do gover-
no federal de universalização do saneamento 
até 2033. A ausência de saneamento impacta 
na qualidade da água, comprometendo a saú-
de pública. A coleta e o tratamento dos esgotos, 
além de trazerem benefícios para a saúde dos 
brasileiros, diminuiriam a pressão por novos 
mananciais, buscados cada vez mais distantes 
dos centros urbanos. 
Além disso, 37% da água já tratada é desper-
diçada por conta das perdas na distribuição. 
Precisamos diminuir estas perdas em todo o 
país. Não é aceitável que tenhamos cenários de 
escassez tão evidentes e não mitiguemos siste-
maticamente esta falha em nossos sistemas de 
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distribuição. 
Acrescenta-se a este cenário o atual estado de degradação de ecossistemas naturais, o desmatamento 
em regiões de mananciais e em áreas de recarga dos aquíferos, as mudanças no uso do solo e a urbani-
zação intensa, o que prejudica a disponibilidade hídrica em termos qualitativos e quantitativos. Verifica-
-se, igualmente, a necessidade de fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, notadamente através da valorização dos Comites de Bacias.
Por tudo isso, é possível afirmar que a crise poderia ser minimizada, e talvez até evitada, se houvesse 
planejamento de longo prazo e gestão da demanda. É importante que todos, juntos, busquemos solu-
cionar este problema, através de ações de gerenciamento dos riscos hídricos em todas as esferas da 
sociedade.
As empresas, grandes usuárias de água, têm se engajado e são cada vez mais reconhecidas como um 
dos principais agentes de transformação.

Assim, o CEBDS incentiva que cada vez mais empresas adotem as seguintes 
práticas de gestão de recursos hídricos:
 

      Promovam o uso eficiente da água em suas instalações, através de medidas como reúso da 
água, captação de água de chuva e substituição de equipamentos por outros mais eficientes.

      Publiquem anualmente dados sobre o seu consumo de água, em seu relatório anual ou 
outro documento disponível para o público.

     Contribuam para a conservação de áreas naturais no entorno do manancial ou na bacia 
hidrográfica em que opera.

     Estimulem o uso eficiente da água pelos seus funcionários e outras partes interessadas, 
através de advocacy, P&D, medidas educativas e treinamento

      Se engajem na gestão de recursos hídricos local, através dos comitês de bacias hidrográ-
ficas, caso seu consumo seja significativo.

Nota de isenção de responsabilidade
Este documento foi publicado em nome do CEBDS. Isso não significa que todos os associados 
do CEBDS endossem ou concordem necessariamente com todas as declarações nele contidas. 



WHITE PAPER CTÁGUA: CRISE HÍDRICA NO BRASIL

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS
Avenida das Américas, 1155, sala 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22631-000

21 2483.2250 | cebds@cebds.org

Master 

Ouro 

Prata 

Pg 4


