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MENSagEM Da PRESIDENTE
A economia circular e os princípios que a norteiam não são uma novidade 

para empresas brasileiras. Em todas as regiões do País surgem iniciativas de 
empresas que veem esses princípios como fatores orientadores da inovação, 
com potencial comprovado de criação de valor. Mas estamos longe de atingir 
um uso ideal pelos quesitos sustentáveis dos chamados 5Rs: Reduzir, Reciclar, 
Reutilizar, Restaurar e Recuperar.

Estimular direta e estrategicamente a proliferação dessas iniciativas é o 
que se pretende com esse guia. E o fazemos da maneira que julgamos mais 
eficaz: estimulando a adoção de práticas que levem a um aproveitamento me-
lhor de toda a cadeia, acompanhando o ciclo de vida do produto de forma 
que os recursos naturais utilizados, com destaque à água, sejam devolvidos à 
natureza, com o mesmo volume e com características iguais ou melhores do 
que a às originais com qualidade adequada aos padrões legais. 

Nos últimos anos, o crescimento econômico, a exponencial urbanização, 
as mudanças climáticas, entre outras externalidades, vêm estrangulando ao 
máximo a disponibilidade dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que 
ampliam a geração de resíduos. 

A situação fica ainda mais evidente, quando tratamos dos recursos hí-
dricos que, por sua alarmante e crescente escassez, vem fazendo com que o 
setor empresarial coloque o tema em sua escala de prioridades. Hoje, a cada 
100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 63 litros são consu-
midos. Ou seja, 37% da água no Brasil é perdida, seja com vazamentos, roubos 
e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo 
de água, resultando no prejuízo de R$ 8 bilhões.

Ao longo deste guia, fica claro que é possível combater todo esse desper-
dício. O guia demonstra que a expansão de métodos e tecnologias aplicadas à 
redução no consumo, técnicas de reciclagem e reúso de água, recuperação de 
recursos e reabastecimento de ecossistemas aquáticos – ou seja, a economia 
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circular de água - é uma estratégia eficaz, voltada ao gerenciamento e mitiga-
ção dos riscos associados.

Em paralelo, o uso eficiente da água e descarte adequado também podem 
gerar oportunidades de novos negócios, além de ganhos financeiros efetivos. 
A indústria do aço, por exemplo, obteve nos últimos anos, graças a essas téc-
nicas, reduções de até 94% no volume da água captada.

Recente análise realizada pela Ellen MacArthur Foundation indicou que, 
em 2050, uma trajetória de desenvolvimento fundamentada na economia cir-
cular pode proporcionar a um país em desenvolvimento benefícios anuais que 
equivalem a 30% do PIB do país. Aprender o quanto antes tudo sobre o ciclo 
natural dos recursos utilizados, e conhecer as externalidades que o afetam, 
tanto quanto as oportunidades de aproveitamento sobre todo esse ciclo, é 
exercício urgente do meio empresarial. 

A fim de compreender melhor os cenários aqui trabalhados, recomendo 
a leitura de nossas publicações anteriores: Ação 2020 e Visão 2050, que estão 
disponíveis em nosso site e apresentam uma visão geral das projeções que 
aqui buscamos detalhar e aprofundar.

Boa leitura,

Marina Grossi
Presidente do CEBDS
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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 sociedade civil, além de divul-
gar os conceitos e práticas mais atuais do tema. A instituição foi fundada 
em 1997 por um grupo de grandes empresários brasileiros atento às mu-
danças e oportunidades que a sustentabilidade trazia, principalmente a 
partir da Rio 92.

Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresariais do país, que 
representam cerca de 40% do PIB e são responsáveis por mais de 1 mi-
lhão de empregos diretos. Representa no Brasil da rede do World Busi-
ness Council for Sustainable Development (WBCSD), que conta com quase 
60 conselhos nacionais e regionais em 36 países, atuando em 22 setores 
industriais, além de contar com 200 grupos empresariais que atuam em 
todos os continentes.

6



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 77

O quE É a CT Água?
Há uma relação simbiótica entre o uso de recursos hídricos e os ne-

gócios. Além da óbvia dependência, direta e indireta, que os negócios têm 
desse recurso natural essencial, questões como o uso múltiplo das águas, 
o relacionamento dos usuários empresariais com suas contrapartes em 
uma mesma bacia, a adaptação às intempéries climáticas e as preocupa-
ções relacionadas ao nível de saneamento no país são pontos sobre os 
quais o setor empresarial precisa discutir e agir proativamente. O apro-
fundamento do entendimento do papel do setor empresarial na dinâmica 
dos recursos hídricos é pressuposto para melhor alocação dos recursos, 
ganhos em ecoeficiência, diminuição de custos, aumento dos lucros e, 
principalmente, avanço da sustentabilidade a partir de um movimento de-
cisivo deste setor.

A Câmara Temática de Água (CTÁgua) tem como objetivos: Promover 
e auxiliar a participação do setor empresarial, de forma decisiva e proa-
tiva, nos comitês de bacia nos quais está inserido. Melhorar a qualidade 
e disponibilidade de água a todos os usuários das bacias brasileiras, por 
meio de soluções de maior eficiência no manejo e de mecanismos de mer-
cado. Instituir, aperfeiçoar e universalizar melhores práticas e ferramen-
tas de gestão de recursos hídricos para o setor empresarial. Entender e 
coordenar ações para superação aos riscos e vulnerabilidades inerentes 
à gestão dos recursos hídricos ao setor empresarial, em especial aqueles 
relacionados às mudanças climáticas. Auxiliar na compreensão da interfa-
ce entre o setor empresarial e a problemática do saneamento no Brasil e 
promover soluções complementares em escala e velocidade adequadas.
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A pesar da grande quantidade de água no planeta, boa parte dela não se encontra em uma 
forma que possa atender às necessidades da humanidade. Em sua maioria, a água se en-
contra nos oceanos, sendo apenas 2,5% do total como água doce e o percentual disponível 

para consumo humano correspondendo a aproximadamente 0,007% do total. Por mais de 3,8 bilhões de 
anos, o estoque de água se manteve constante e fluindo continuamente através dos diversos estágios e 
processos do ciclo hidrológico (Jeffries, N., 2017).

A água tem hoje funções primordiais, sendo um pré-requisito para o uso humano e também para o 
uso como commodity ou recurso econômico para empresas, indústrias etc. (Postel, S., 2000). Entretanto, 
nos últimos 100 anos as atividades humanas passaram a interferir nesse fluxo de forma a colocar em 
risco a disponibilidade desse recurso (Jeffries, N., 2017). Em muitas áreas a extração exacerbada de água 
na agricultura, na indústria ou nas cidades, coloca em risco a saúde de ecossistemas aquáticos e a vida 
que esses ecossistemas suportam (Postel, S., 2000). Encontrar formas de suprir a necessidade humana e 
ao mesmo tempo proteger os sistemas de água doce tem sido um grande desafio.

O desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade trouxe consigo uma expansão no âm-
bito socioeconômico, resultando em aumento populacional nas cidades e maior consumo de recursos 
naturais, dentre eles a água.

A demanda por água está prevista para aumentar significativamente nas próximas décadas por con-
ta do aumento na produção industrial e agrícola, serviços e produção de energia, da acelerada urbaniza-
ção e da expansão do fornecimento municipal de água (UN WATER, 2017). Adicionalmente a população 
mundial deve crescer até 2050, colocando mais pressão sobre a disponibilidade desse recurso.

Baseado em tendências atuais, a demanda por água está projetada para exceder o suprimento 
sustentável em 40% até 2030, segundo estudo realizado pelo World Business Council for Sustainable De-
velopment - WBCSD (WBCSD, 2017). Até o ano de 2050, segundo Relatório publicado pela ONU em 2014, 
esse valor alcançaria a marca de 50% na demanda (CEBDS & GIZ, 2016) e, ainda neste prazo, há previsões 
de que uma a cada quatro pessoas viverão em países afetados pela escassez crônica ou recorrente de 
água doce.

De maneira geral, a forma que o ser humano se relaciona com a água se dá por fluxo linear: o recur-
so é extraído do meio ambiente, são aplicados tratamentos na água, esta é então utilizada e descartada. 

Este modelo de fluxo apresenta diversas falhas no que diz respeito à continuidade do recurso para 
futuras gerações e deve ser reconsiderado por conta dos riscos de falta de abastecimento para a popu-
lação e indústria (potencial geração de conflitos); prejuízos econômicos (algumas regiões que apresen-
tam escassez de água podem atrasar seu crescimento econômico); desperdício estrutural (exemplos na 
agricultura, em que a irrigação apresenta perdas significativas de água e vazamentos em tubulações do 
sistema de água nas cidades); degradação de sistema naturais; riscos relacionados às mudanças climá-
ticas e pressões regulatórias e políticas (Jeffries, N., 2017). Os resultados deste modelo são um aumento 
na geração de águas residuais e da carga total de poluição. 

Nesse contexto, urge a necessidade de uma mudança no modelo de relação com a água. Como um 
dos maiores consumidores deste recurso, as organizações (indústrias, agricultura, produção de energia, 
serviços), ao mesmo tempo em que possuem uma grande responsabilidade em promover a sustentabi-
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lidade dos recursos hídricos, gerenciando riscos atrelados ao seu negócio, também têm a possibilidade 
de desenvolver oportunidades para seus negócios. 

A expansão de métodos e tecnologias de promoção de redução no consumo, reciclagem e reúso 
de água, recuperação de recursos e reabastecimento de ecossistemas aquáticos – ou seja, a economia 
circular de água - é uma estratégia eficiente para gerenciar e mitigar os riscos associados a este recurso 
e, em paralelo, pode significar o surgimento de oportunidades atreladas às melhorias operacionais e até 
ao desenvolvimento de novos negócios.

Assim, o reconhecimento, por parte das organizações, da água como uma questão estratégica e 
prioritária é essencial para a sustentabilidade de seus negócios e para a promoção do crescimento de 
longo prazo.

SoBrE EStE Guia

Este Guia visa auxiliar as empresas brasileiras na implementação de uma economia circular de água 
em seus processos industriais através de estratégias que considerem a prevenção às situações de riscos 
ligados ao recurso. O Guia apresenta formas de superar as barreiras encontradas na implementação da 
abordagem 5R (redução, reúso, reciclagem, recuperação de recursos e restauração de ambientes).

A implementação dessa abordagem, considerando apenas os processos internos da empresa, não é 
suficiente para representar uma grande mudança em relação à disponibilidade de água da região. É ne-
cessário engajar todos os atores envolvidos no uso desse recurso afim de se gerar uma conscientização 
geral pelo uso sustentável da água.

O Capítulo 2 apresenta a abordagem proposta, Abordagem Sistêmica, apresentando os diferentes 
fatores de influência que impactam e interagem entre si e na disponibilidade hídrica. São apresentados 
também os riscos significativos para as empresas em relação à água e a estrutura de uma gestão de 
riscos hídricos, a teoria do equilíbrio dinâmico de populações em determinados ambientes e a contex-
tualização da situação científica, ambiental e política dos recursos hídricos no Brasil.

No Capítulo 3 são apresentados, em maior detalhe, os Fatores de Influência na Disponibilidade 
Hídrica e as tendências para cada um desses fatores, com cenários de riscos inerentes à cada fator e as 
oportunidades que podem surgir quando da implementação de uma gestão dos recursos hídricos.

O Capítulo 4 apresenta os principais aspectos envolvidos na economia circular de água, os rumos, 
as tendências e os principais estimulantes para a implementação com sucesso. Explica a abordagem 
5R, os principais benefícios e incentivadores e a situação atual da mesma no Brasil e como, a partir 
disso, desenvolver uma estratégia de economia circular de água. São pontuadas as principais barreiras 
à implementação dos processos de economia circular e são trazidas algumas soluções para superação 
dessas barreiras. 

O Capítulo 5 apresenta as principais ferramentas utilizadas e disponíveis para a execução de pro-
cessos da abordagem 5R. 

O Capítulo 6 pretende orientar e balancear a contabilização para suporte efetivo à gestão corporati-
va de água no curto e longo prazos com base em observações passadas e expectativas futuras.

No Capítulo 7 são apresentadas, em maior detalhe, as tecnologias disponíveis para a implementa-
ção da abordagem 5R, alguns benefícios e desafios.

Por fim, o Capítulo 8 apresenta as principais conclusões alcançadas e ainda traz uma árvore de de-
cisão de como as empresas podem se preparar para implementar a abordagem 5R de economia circular 
de água. 



Guia sobre Economia Circular de Água12

Abordagem
Sistêmica

02

12



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 13

Abordagem
Sistêmica

02

13



Guia sobre Economia Circular de Água14

RISCOS REGULATÓRIOS RISCOS DE PLANEJAMENTO

RISCOS REPUTACIONAIS E SOCIAIS

Consumo em excesso, poluição e disputas 
públicas, no qual o uso da água pelas organizações 

passa a competir com as necessidades deste 
recurso por parte das comunidades locais, 

podendo ameaçar a licença para operar destas 
companhias. Também, o potencial fechamento de 

operações devido à situações irreversíveis de 
escassez hídrica tendem a causar impactos sociais 

severos à região de ocorrência.

RISCOS FÍSICOS / OPERACIONAIS

Menor grau de disponibilidade de água, 
menor grau de qualidade da água e excesso 

de água, por conta de eventos naturais 
extremos como enchentes ou quebra de 
barragens. Também, há maior chance de 

contaminação de corpos hídricos decorrentes 
de processos com alto grau de toxicidade 

(muitos processos utilizam água para diluir 
reagentes). Estes riscos podem levar até à 
paralisação permanente das operações de 

uma organização.

Aumento do preço da água - o custo da água 
pode sofrer aumento em função da perda da 

qualidade, da necessidade de captação de água 
cada vez mais distante por parte das empresas e 
do aumento no número de bacias hidrográficas 

que passem a cobrar pelo uso da água. 
Adicionalmente, as empresas poderão ficar 

expostas a novas penalidades, multas, regulações 
e processos penais se seu uso da água for de 

conflito com outros públicos de interesse.

Riscos de planejamento da estratégia do 
negócio sem uma percepção apurada dos 
riscos envolvidos. As organizações podem 

alocar investimentos em locais que possam 
apresentar situações futuras de escassez 

hídrica. Esta situação deverá ser cada vez mais 
prevista devido às mudanças climáticas, 

evitando-se implicações financeiras severas.

A motivação corporativa para integrar o uso de qualquer insumo em sua avaliação estratégi-
ca depende da sua percepção de risco e custo referente ao mesmo. A água é tida como um 
recurso infi nitamente renovável e de baixo ou nenhum custo para a maioria das organiza-

ções. Esse contexto leva à inerente despreocupação com a depleção do mesmo. 

Entretanto, há riscos signifi cativos para as empresas em relação à água: 

FIgURA 1: Apresentação dos Riscos atrelados à disponibilidade de água

Assim, uma avaliação criteriosa e sistemática de riscos relacionados à água é necessária para uma 
gestão adequada e efi caz do seu uso pelas organizações. Devem ser avaliados tanto os riscos de de-
pleção física como os riscos que se relacionam com o contexto de negócios; as possíveis estratégias de 
mitigação desses riscos e, também, a identifi cação de oportunidades relacionadas. 

Com esse intuito, o método que esse guia propõe às organizações é uma abordagem sistêmica das 
relações diretas e indiretas que a organização tem com o recurso hídrico, representada pelo diagrama 
de causalidade (Figura 2). 
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VISÃO SISTÊMICA

FIgURA 2: Diagrama de Causalidade

Esse diagrama ilustra como os diversos fatores de influência se relacionam e causam alterações 
entre si e na disponibilidade hídrica para o uso corporativo. Setas unidirecionais apontam influências 
de direção única, setas bidirecionais apontam uma relação interativa de causalidade. Sinais positivos 
representam o impacto favorável entre um fator e a disponibilidade hídrica (feedback positivo); sinais 
negativos representam impactos negativos entre fator e disponibilidade hídrica (feedback negativo).

O mapeamento dos impactos positivos e negativos nas organizações destes fatores de influências 
é a base conceitual para criar uma modelagem que resulte ser favorável para gerar informações úteis à 
mitigação de riscos e, também, o aproveitamento de oportunidades relacionadas para os negócios.

A gestão de riscos relacionados ao insumo “água” é bastante funcional quando feita sob a abor-
dagem da economia circular, que pode ser expressa nos termos dos 5Rs – reduzir, reutilizar, reciclar, 
restaurar e recuperar. 

Ao adotar a abordagem 5R na gestão de riscos, as organizações devem buscar reduzir, reutilizar 
e reciclar água, ao mesmo tempo em que podem buscar a recuperação de recursos e a restauração e 
reabastecimento dos ecossistemas provedores. Deste modo, podem criar oportunidades para relações 
ganha-ganha para suas operações, partes interessadas relacionadas e ecossistemas em que operam e 
dependem.
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1. Identificação 2. Hierarquização
3. Escolha e Aplicação de
Ferramentas de Gestão

A gestão de riscos relacionados à água e que considere a abordagem 5R divide-se nas seguintes 
etapas: 

FIgURA 3: Contexto de fatores de influências na disponibilidade hídrica

1 - identificação dos fatores de influências e relações de causalidade entre si e com a disponibili-
dade hídrica

Cada organização opera em um contexto específico de competição, cadeia de suprimentos, regula-
ção, geografia, stakeholders, gestão corporativa, intensidade de uso de recursos hídricos, entre outros. 

Disso resulta um rol de diferentes fatores de influências que determinam tanto a dependência de 
água para as operações quanto os impactos na disponibilidade de água para cada organização.  

Fatores de Influência
As organizações devem identificar, com base na sua atuação setorial, geográ-

fica, zonas de influência e stakeholders, os fatores de influência para sua disponi-
bilidade de água, tal como seus impactos positivos e negativos e suas relações de 
causalidade. Esse é o ponto de partida para a gestão eficaz dos riscos associados à 
disponibilidade hídrica. 

É igualmente importante validar a importância de cada fator com os outros 
usuários desse recurso compartilhado para que possa haver uma visão também 
de impactos indiretos associados e, portanto, mitigar riscos indiretos. Uma visão 
compartilhada dos fatores e de como eles se relacionam é o ponto de partida para 
a gestão eficaz dos riscos associados à disponibilidade de água.

1
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Alguns fatores de influência têm direção única, como as mudanças climáticas que influenciam nega-
tivamente a disponibilidade hídrica, mas não sofrem nenhum feedback, ou impacto, pela disponibilidade 
aumentada ou diminuída dos recursos hídricos no âmbito de uma atividade de uma unidade organizacio-
nal. Outros fatores, como a tecnologia, podem ao mesmo tempo influenciar o sistema positivamente em 
virtude, por exemplo, do aumento da eficiência de uso, assim como também pode ter uma influência nega-
tiva, no caso de representar uma tecnologia que permita captar mais água. De forma análoga, a tecnologia 
também é influenciada pela disponibilidade da água, já que cenários de maior escassez e custos relaciona-
dos ao uso corporativo de água geram estímulos econômicos para o desenvolvimento de tecnologias ino-
vadoras. Mais informações sobre as tecnologias disponíveis são apresentadas na Figura 12 - Apresentação 
das ferramentas divididas em customizações setoriais específicas, apresentada no capítulo 5.

Assim, a base para a abordagem sistêmica é o mapeamento dos fatores de influências e sua repre-
sentação no diagrama de causalidade, com os respectivos impactos positivos e negativos identificados. 
Por existirem contextos diferentes, é possível e até provável que diferentes organizações tenham dife-
rentes fatores de influência e impactos relacionados, assim como diferentes relações causais que depen-
dem do contexto específico em que operam.

FIgURA 4: Fatores de influência na disponibilidade de água normalmente presentes em um diagrama de 
causalidade corporativo

A figura 4 sugere os principais influenciadores identificados a partir de estudos, publicações e entre-
vistas com atores relevantes. Entretanto, não é exaustiva e deve servir como uma inspiração inicial de 
abordagem e não como representação inequívoca utilizável em qualquer contexto.

A abordagem da teoria dos sistemas é antiga, tendo sua raiz na década de 30, inspirada pelo desen-
volvimento da biologia e da ecologia (Vries, 2013). Trata-se de um excelente método para conceituar e 
simular o comportamento dinâmico de um sistema. No caso específico, centralizou-se o foco na disponi-
bilidade da água para o consumo corporativo.

Operações
da

Organização
Tecnologias

Mudanças
Climáticas

Opinião
Pública

População
Economia

Políticas
Públicas
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É uma abordagem inerentemente transdisciplinar que busca expressar princípios gerais que gover-
nam o sistema. Em outras palavras, cada um dos fatores que influencia a disponibilidade da água podem 
se relacionar entre si em termos de feedbacks (impactos) positivos ou negativos (setas), assim como 
podem ser a expressão de um subsistema igualmente complexo. Como exemplo, tem-se que população 
e economia representam, para o propósito do sistema em foco, um fator único de influência por se pre-
sumir que aumento de população ou de atividade econômica causam uma diminuição da disponibilida-
de da água. Entretanto, se observados com mais profundidade revelar-se-ão sistemas complexos com 
diversas inter-relações, fatores e dinâmicas de causalidade.

Nota: Os fatores de influência devem ser omitidos sempre que não for identificada nenhuma rela-
ção de causalidade direta de seus fatores internos com o sistema em análise. 

Essa simplificação tem o objetivo de facilitar o entendimento dos fatores de influência e como inte-
ragem com a disponibilidade de água para uma tomada de decisão eficaz.

Diagrama de Causalidade e Impactos  
Positivos e Negativos

O diagrama de causalidade é um instrumento conceitual que visa identificar os 
impactos positivos e negativos relacionados, mas não os mensurar de imediato.

Os impactos positivos e negativos dos fatores de influência são diretamente 
responsáveis pela geração de riscos e oportunidades referentes à disponibilidade 
hídrica para as organizações.

2 – Hierarquização dos fatores de influência com base em seus impactos no sistema e capacidade da 
organização de geri-los adequadamente

Para uma eficiente gestão de riscos e tomada de decisão, a corporação deve compreender a relevân-
cia de cada uma das relações entre disponibilidade de água e fatores de influência sistêmicos, com seus 
respectivos impactos negativos e positivos.

FIgURA 5: Exemplo de hierarquização dos fatores de influência na disponibilidade hídrica
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Os fatores de influência que 
apresentarem maiores impac-
tos, tanto positivos quanto ne-
gativos, para a disponibilidade 
hídrica da organização devem 
ser organizados no eixo vertical; 
já o poder de interferência da 
organização em relação aos fa-
tores de influências devem ser 
dispostos no eixo horizontal.

Essa avaliação combinada 
irá gerar uma expressão hie-
rárquica, ou de importância, de 
cada aspecto com base na com-
binação de risco que representa 
(eixo vertical) e capacidade da 
organização de mitigar cada ris-
co (eixo horizontal). 

A disponibilidade direta 
(operações) ou indireta (cadeia 
de suprimentos ou consumo) 
de água para uma organização 
pode implicar em diferentes im-
pactos e capacidades de respos-
ta e gerenciamento de riscos; as-
sim, cabe à organização priorizar 
cada um dos fatores de influên-
cia em termos de sua relevância.

Não raro, as corporações 
vão identificar também oportu-
nidades de ganho relativas ao 
novo paradigma de uso racional 
da água. Num contexto em que 
os custos de água são crescen-
tes e a disponibilidade menos 
previsível, decisões acertadas 
com relação à racionalização de 
uso, incluindo a escolha geográ-
fica de novas operações podem 
representar uma importante 
vantagem competitiva.

3 – Escolher e utilizar as ferra-
mentas e tecnologias adequa-
das sob a abordagem 5r para 
gerenciar os riscos e oportuni-
dades identificados para os fa-
tores de influência

Na última etapa da aborda-
gem sistêmica, após compreen-

Uso da Água – Exemplo de Conflito
Para uma empresa que produz bebidas, uma escassez 

prolongada na disponibilidade de água representa um ris-
co sério de disrupção das operações, enquanto para uma 
empresa que vende tecnologia para reúso, reciclagem ou 
restauração de água, as crescentes limitantes representam 
uma oportunidade.

O gerenciamento de água também é afetado pelos ne-
gócios, na medida em que as empresas podem estar em 
concorrência com outros usuários de água, como o meio 
ambiente e as comunidades locais, para o abastecimento 
limitado de água. O caso das operações da Coca-Cola na 
Índia é um bom exemplo, onde a reputação de uma das 
marcas mais valiosas do mundo foi ameaçada pela retira-
da excessiva da água disponível em Kaladera, cidade que 
fica no estado de Rajasthan na Índia, com o objetivo de 
manter a produção de bebidas carbonatadas (Case study: 
Coca-Cola and water in India: episode 2), sem medidas pre-
ventivas para manter a água para a população local. Inú-
meras ONGs, tanto da Índia como de fora do país, acusam 
a empresa de praticamente eximir a água disponível para 
comunidades indígenas locais através de bombeamentos 
das águas subterrâneas. Após inúmeros protestos contra a 
Coca-Cola, que ocorreram na cidade de Plachimada, Kera-
la, a partir de 2002, o governo de Kerala decidiu desligar a 
fábrica em 2004. A Coca Cola contestou a decisão judicial, 
mas a fábrica permaneceu fechada. O declínio na bacia hi-
drográfica claramente teve um impacto negativo nas pes-
soas (principalmente agricultores) que vivem na região de 
Kaladera. (Corporate Social Responsibility Does Not Avert 
the Tragedy of the Commons - Case Study: Coca-Cola India).

der as relações e colocar em perspectiva a hierarquização de cada 
fator de influência na disponibilidade hídrica e respectivos impactos 
positivos e negativos, deve ser feita a adequada escolha de ferra-
mentas (métodos de gestão) e tecnologias que atendam à essa nova 
demanda estratégica com base na abordagem 5R. 

Atualmente, existem diversas ferramentas e métodos para 
quantificar e contabilizar o uso de água e gerir os correspondentes 
riscos e oportunidades - cada uma delas com vantagens e desvan-
tagens de aplicação. A escolha da ferramenta e tecnologias ade-
quadas deve levar em consideração os objetivos estratégicos de 
curto e longo-prazos.

3
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Mudança de Paradigma
A mudança de paradigma com ênfase no entendimento da água como um re-

curso finito é a base para sua valoração econômica, expressa em termos de contabi-
lização monetária e ponto de referência para a avaliação de riscos e oportunidades.

Isso acontece pois uma vez quantificado física e monetariamente, o recurso 
passa a dialogar com os métodos de gestão atualmente utilizados nas corporações, 
ganhando perspectiva de relevância e comparabilidade com outros temas, objeto 
de incentivos quantificáveis e sujeitos a monitoramento e avaliação contínua efetiva.

2.1 renovabilidade do recurso Água

É importante ressaltar que a água não é, ao 
contrário do senso comum, um recurso totalmente 
renovável. Isso acontece pois não apenas a quanti-
dade, mas também a qualidade da água é relevan-
te para seu adequado uso sem riscos às operações 
das organizações e à saúde das pessoas.

Água é um recurso natural vastamente dispo-
nível na natureza, representando 71% da superfí-
cie do Planeta (USgS, 2018). É um elemento fun-
damental para a manutenção da vida e necessário 
para o funcionamento metabólico para todos os 
seres vivos catalogados. 

Por ser amplamente disponível e estável como 
elemento químico, sendo as variações entre os es-
tados físicos (sólido, líquido e gasoso) de fácil tran-
sição, é considerado um recurso renovável.

Assim, o conceito de renovabilidade aplica-se 
à água apenas do ponto de vista quantitativo, mas 
não qualitativo.

A característica qualitativa da água para que 
seja adequada a usos específicos depende de sua 
temperatura, estado físico, pH, salinidade, turbi-
dez, etc. Mudanças na qualidade da água são im-
perativas para a consideração da renovabilidade 
deste recurso. Se a água utilizada nas corporações 
que for devolvida ao meio-ambiente tiver caracte-
rísticas de pH, temperatura, turbidez, etc. modifi-
cadas, o recurso não foi renovado, ainda que os 
volumes sejam idênticos.

Segundo a perspectiva da disponibilidade de 
água potável, verifica-se que esta representa me-
nos de um centésimo do total disponível. Assim, a 
água que as empresas utilizam, não só tem pouca 
disponibilidade em relação ao total dos recursos 

Recurso Renovável
Um recurso renovável é um recurso 

natural que se reabastece para superar 
a depleção causada por seu uso e con-
sumo através de reprodução biológica ou 
outro processo naturalmente recorrente, 
em um tempo finito e dentro da escala de 
uma vida humana. 

Disponibilidade Hídrica
De toda água do Planeta, apenas 

2,5% do total é água doce, podendo ser 
encontrada em icebergs, geleiras ou len-
çóis freáticos. O Brasil possui 12% de 
toda água doce disponível, porém a dis-
tribuição da mesma se dá de forma desi-
gual (IBGE, 2011). Cerca de 81% da água 
do país encontra-se na Região Norte, que 
comporta apenas 5% da população bra-
sileira, a maior parte da população está 
na Região Sudeste (cerca de 45%) que é 
responsável por quase metade do PIB do 
país e dispõe de apenas 3% de recursos 
hídricos.

4

5



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 21

hídricos do Planeta como também, é de uso preferencial para o consumo humano. O cenário que se 
apresenta é de oferta decrescente e concorrência de uso crescente pelo aumento da população, ambas 
forças para o controle do uso e aumento de preços.

FIgURA 6: Ciclo Hidrológico
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Mudanças na qualidade e quantidade de água estão acontecendo de forma rápida e imprevisível. 
Isso está impactando a biodiversidade e também as relações econômicas e sociais em múltiplas regiões 
do mundo (Pachauri & Meyer, 2014).

Assim, com a tendência de maior concorrência e escassez crescente, e sob o entendimento de que 
não se trata, na prática, de um recurso amplamente renovável, uma abordagem de economia circular 
surge como alternativa racional e absolutamente necessária à gestão desse recurso segundo a lente da 
escassez.

2.2 urgência para a tomada de ação

Sistemas dinâmicos e complexos, tal como o da água, tendem a ter um equilíbrio pouco estável, de 
fácil perturbação e pouca resiliência. Isso signifi ca que infl uências de curto-prazo podem resultar em 
perturbações irreversíveis, como aponta o conjunto de fi guras a seguir.

 (Fonte: Max Rive - www.maxrivephotography.com)
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FIgURA: 7a) – Equilíbrio dinâmico em diferentes cenários de estresse de consumo; 7b) Influência do 
aumento da vegetação por conta da precipitação; 7c) Influência do aumento no consumo de água na 
disponibilidade de água. Para 7b e 7c houve colapso do sistema e novo equilibro irreversível. 
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Fonte: Adaptado de Gordon et Al 2008

Dependendo do nível de interferência (estresse) a que o sistema sofre, o equilíbrio dinâmico tem 
maior ou menor amplitude (Figura 7a). Quanto maior a perturbação inicial, maior a amplitude do equilí-
brio dinâmico em torno de um ponto de equilíbrio.

Caso a perturbação promova uma passagem pelo limite de resiliência (Figura c), o equilíbrio desse 
sistema será rompido (A) e um ciclo de baixa previsibilidade ocorrerá até que um novo equilíbrio dinâmi-
co ocorra (B), com menor capacidade de renovabilidade e ainda menos resiliência.

É bastante comum que sistemas complexos estejam sujeitos a efeitos retardados. No caso da mudan-
ça da disponibilidade da água fatores como as mudanças climáticas são percebidos décadas após a emis-
são dos gases e podem perdurar por séculos, gerando uma interferência com efeito retardado, tornando 
sua reversão exponencialmente mais complexa e onerosa. Quando visível, o ponto de ruptura é inevitável.

Assim, o princípio da precaução e a tomada de ação imediata são necessários para evitar conse-
quências graves decorrentes da mudança da disponibilidade física e qualitativa da água. 

O gráfico b) é uma visão alternativa do ponto de ruptura que move o equilíbrio dinâmico de uma 
região (A) para outra (B), sem possibilidade de retorno ao ponto inicial (A). Assim como em c) uma vez 
que o sistema colapsa, não é mais possível restabelecer os níveis de disponibilidade e consumo nos pa-
tamares precedentes.

Isso implica dizer que uma vez superada tal fronteira, não há esforço de racionalização suficiente 
para recuperar o sistema aos níveis anteriores. Sob a visão econômica implica dizer que o esforço, ou 
custo será muito maior e a efetividade das ações muito menor.
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A dinâmica de sistemas mostra que devemos evitar a todo custo romper tal fronteira, uma vez que o 
custo apresentado anteriormente ao colapso é menor que o custo pós colapso. Adicionalmente, a visão 
sistêmica também alerta para a questão do comportamento de indivíduos e organizações que compe-
tem por um recurso de uso comum e com perspectiva de escassez.

Uma vez que se estabeleça a percepção de colapso iminente, os agentes (empresas e indivíduos) 
intensificam a disputa pelo recurso finito compartilhado, tal como água (Vries, 2013). O resultado é a 
aceleração da depleção do recurso. 

Dinâmica de sistemas
O estudo da dinâmica de sistemas mostra que sem incentivos e políticas que 

mitiguem os impactos negativos, o risco de depleção conduz os concorrentes a não 
preservar, mas sim o oposto. A competição pelo recurso escasso na iminência de se 
esgotar, aumenta e acaba por acelerar esse processo. 

2.2.1 Contexto Científico, Ambiental e Político

O Brasil é uma das nações com maior abundância de recursos hídricos do Planeta, tendo seu vo-
lume de água disponível considerado bom em relação à disponibilidade global, representando apro-
ximadamente 12% da reserva mundial de água doce. Embora o volume receba essa classificação, sua 
distribuição é desigual. Enquanto a maior concentração de água doce do Brasil, quase 81%, encontra-se 
na Região Norte, que comporta apenas 5% da população brasileira. A maior parte da população está na 
Região Sudeste (cerca de 45%), responsável por quase metade do PIB do país, mas que dispõe de apenas 
3% dos recursos hídricos (ANA, 2018). 

A falta de consciência em relação ao potencial de escassez hídrica ainda é presente em diversos 
setores, inclusive no industrial. Como exemplo, o tema climático vem sendo discutido nos últimos anos 
com muito afinco e engajamento das partes interessadas. Como resultado disso, diversas ações vêm 
sendo tomadas para mitigar e controlar os riscos e os impactos das mudanças climáticas. Já o tema hí-
drico, por outro lado, apesar de contar com uma grande disponibilidade de materiais de pesquisa, não 
tem sido foco de discussão e de devida atenção, seja por parte do setor público ou por parte do setor 
industrial, o que deixa claro que não existe a percepção do risco latente de escassez hídrica e das conse-
quências atreladas a ele para todos os setores. 

Em estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil, a pedido do Movimento Pela Redução de Perdas 
de Água na Distribuição do Pacto Global, liderado pela Braskem e SANASA nas Bacias do Rio Guandu e 
do Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ), elencou-se os maiores consumidores de água da região e verificou-
se que os mesmos não estão engajados em nenhum dos respectivos comitês de bacias, mesmo que se 
trate de recurso essencial para a continuidade dos negócios. 

A falta de engajamento está relacionada ao senso comum de abundância inesgotável dos recursos 
hídricos no Brasil, apesar das recentes crises hídricas ocorridas nas regiões Sudeste (2014 e 2015) e Nor-
deste (2012 a 2017) corroborarem o oposto.

Cenários projetados de estresse hídrico e demanda hídrica em 2040 mostram que o país tende a 
enfrentar situações de diminuição da disponibilidade de água, ao mesmo tempo em que haverá um au-
mento na demanda do recurso nas regiões industriais mais importantes do país (Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e principais capitais nordestinas).  

6
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FIgURA 8A: Estresse hídrico projeto para 2040, em um cenário business as usual. As cores mais escuras 
representam maior estresse hídrico. 

Fonte: WRI Acqueduct, 2018.

Fonte: WRI Acqueduct, 2018.

FIgURA 8B: Demanda hídrica projetada para 2040, em um cenário business as usual. As cores mais es-
curas representam maior estresse hídrico. 
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Somado a isso, a Lei 9.433/97 (Lei das Águas) determina que, em situações de escassez, o uso priori-
tário dos recursos hídricos é para necessidades humanas e a dessedentação de animais, sendo um fator 
negativo adicional de disponibilidade de água para as empresas brasileiras.

O panorama descrito aponta elevada probabilidade de escassez, crescente dificuldade de acesso 
e restrições legais. São vetores importantes que devem ser entendidos como fatores que irão dimi-
nuir a disponibilidade de água para as corporações. Disso resulta que o custo do recurso, tal como 
riscos relativos à mudança de disponibilidade associada a questões físicas e regulatórias, deve subir 
expressivamente nas próximas décadas. Assim, faz-se necessário o aumento de investimentos em 
pesquisas e alternativas de maior eficiência e que reduzam a exposição a riscos de ruptura em virtude 
da iminente escassez.

Reporte de Impacto Financeiro
Em 2016, várias das maiores empresas do mundo relataram impactos financei-

ros relacionados a secas, enchentes e disponibilidade de água até 5 vezes maior que 
no ano anterior (WBCSD, 2017).

Perdas na Distribuição
Em estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil, a pedido do Movimento Pela 

Redução de Perdas de Água na Distribuição, liderado pela Braskem e SANASA, reali-
zou-se uma análise nas Bacias do PCJ e do Rio Gandu (RJ). As duas geram em torno 
de 15% do PIB do Brasil. A Bacia do PCJ tem perda média de 37% em 74 municípios 
atendidos e a Bacia do Rio Guandu tem perda média de 50% em 14 municípios 
atendidos. Em média, entre 50% a 60% de todo o consumo anual do setor industrial 
é perdido na distribuição de água. Se as perdas dessas duas bacias fossem tratadas, 
o setor industrial teria água suficiente para operar, sem redução de carga, sem risco 
de paradas e com perspectiva de ampliação de produção até 2040.

 Efeitos da crise hídrica
Durante a crise hídrica em São Paulo no ano de 2014, as perdas de distribuição 

da Sabesp eram de ordem de 33%. Ao aumentar a tarifa da água para bandeira 
vermelha, automaticamente as pessoas diminuíram seu consumo. Com a demanda 
menor, passou-se a bombear menor quantidade de água, o que resultou em menor 
pressão e diminuição das perdas de água para 27%, em menos de 30 dias (Crise 
hídrica: ações e estratégias).

7
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D iante do contexto apresentado e de acordo com a abordagem sistêmica proposta, as or-
ganizações devem identificar os riscos e as oportunidades específicas das suas atividades 
para que possam desenvolver uma visão gerencial de riscos dos fatores que exercem ou 

poderão exercer influência sobre a disponibilidade hídrica para seus negócios.

Identificados os impactos positivos e negativos dos fatores de influência, as organizações estarão 
aptas a elaborar soluções estratégicas de gestão dos riscos e oportunidades em relação à disponibilida-
de hídrica para seus negócios a partir da abordagem da gestão circular de água.

3.1 operações da organização

As organizações são grandes consumidores de água e, uma vez instaladas em determinada região, 
passam a competir por esse recurso com a população local. 

Um número crescente de empresas está despertando para a importância da segurança hídrica. O 
Relatório Global de Água 2017 do CDP mostra um aumento de 193% nas empresas que lideram o cami-
nho da administração da água. Ainda nesse mesmo ano, 535 empresas (70%) tiveram supervisão, em 
nível de Conselho, de questões relacionadas à água. 

Em 2016, essas empresas informaram que os custos relacionados a impactos com a água (escassez 
e enchentes) e também perda de produção foram da ordem de 14 bilhões de dólares (CDP, 2017).

Com ações mitigatórias, em 2017 as empresas comprometeram US$ 23,4 bilhões em mais de 1.000 
projetos para enfrentar riscos de água em 91 países em todo o mundo, incluindo dessalinização, recupe-
ração de águas residuais e melhoria da irrigação para evitar secas (CDP, 2017).

Quanto ao Brasil, o país é particularmente dependente da água, seja pela característica agrária pre-
dominante na pauta de produção e exportação, seja pela dependência da força hídrica na matriz de 
energia elétrica (CEBDS & GIZ, 2016).  Na geração de energia elétrica no Brasil, 68,1% corresponde à 
matriz hidráulica, os outros 27,9% correspondem às matrizes nuclear, termoelétrica e eólica (EPE, 2017).

A eficiência hídrica no Brasil, apesar de ter conquistado certo destaque, ainda deve ser foco de aten-
ção principalmente para as grandes empresas. Um estudo realizado pela Fiesp em 2014 revelou que 
grandes empresas, que possuem mais de 250 funcionários e que constituem 10% do total de empresas 
do estado de São Paulo, apesar de serem consumidores expressivos de recursos hídricos tem apenas 
29,5% acreditando que podem sofrer impactos significativos em suas receitas em situações de raciona-
mento de água (CEBDS & GIZ, 2016).

Em 2017 as empresas comprometeram US$ 23,4 
bilhões em mais de 1.000 projetos para enfrentar 

riscos de água em 91 países em todo o mundo
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A crescente demanda pela água, sem uma 
gestão eficiente, pode acarretar em problemas de 
abastecimento e afetar gravemente os processos 
produtivos de algumas indústrias. Como forma de 
controle, as mesmas devem implementar ações 
mitigadoras em seus processos e até mesmo no 
design de seus produtos de forma a reduzir a pres-
são direta e indireta sobre os recursos naturais 
(Abiquim, 2016).

3.1.1 Tendências

Apesar do ciclo da água ser semelhante a 
um circuito fechado, por conta da evaporação da 
água da superfície e das chuvas, há problemas 
causados pela retirada excessiva desse recurso, 
além da poluição das águas superficiais, ofere-
cendo risco de disponibilidade hídrica e qualida-
de da água para organizações.

Ainda que exista abundância de água doce, 
há situações que apresentam restrições para as 
organizações, como a existência de operações em 
regiões áridas ou que possam apresentar níveis 
de escassez no longo prazo, conflitos com o setor 
agrícola e com a população e competição pelo re-
curso com outras empresas na bacia hidrográfica.

Quanto aos efluentes provenientes da indús-
tria, estes trazem elevada carga de toxicidade e 
carreamento de poluentes, o que confere alto 
grau de impactos na saúde humana e no meio am-
biente quando não tratados adequadamente. O 
lançamento dos efluentes geralmente ocorre em 
corpos d’água superficiais ou sistemas públicos ou 
concessionados de tratamento. Nas situações em 
que as indústrias não atendam as regulamenta-
ções de lançamento de efluentes, sanções podem 
ser aplicadas.

Por mais de meio século, áreas utilizadas para 
irrigação em culturas agrícolas mais que dobra-
ram, o número total de cabeças de gado mais que 
triplicou e a aquicultura cresceu mais de vinte ve-
zes. A poluição das águas por meio de processos 
ligados à agricultura pode ocorrer quando fertili-
zantes são aplicados em maior quantidade do que 
as culturas podem absorver ou quando os mes-
mos são carreados do solo para um rio. Esquemas 
eficientes de irrigação poderiam reduzir substan-
cialmente a quantidade desperdiçada de água e 
de fertilizantes (UN WATER, 2017).

Monsanto –  
Eficiência na Irrigação

A Monsanto vem aplicando o Projeto de 
Gestão da Irrigação desde 2012, em mais de 
220 mil hectares de campos de produção de 
sementes de milho, através de uma metodo-
logia agronômica que considera a demanda 
correta de água para os campos, evitando 
excessos no consumo de água, permitindo 
produzir sementes com mais sustentabilida-
de. Mais de 15 milhões de reais já foram in-
vestidos no projeto que oferece estações 
meteorológicas (afim de prover dados para a 
recomendação de irrigação dos campos), por-
tal com relatórios sobre a gestão detalhada, 
ranking de produtores. 

O projeto já apresentou, desde 2012, uma 
economia equivalente ao consumo de 560 
mil pessoas e um aumento médio de 14% na 
eficiência de irrigação dos campos de produ-
ção. Houve redução do excesso de irrigação 
em mais de 33% desde a adoção do projeto. 
Diante dos ótimos resultados apresentados, o 
projeto já está sendo replicado para produ-
ção de sementes de milho na Argentina.

Entrevistas com especialistas gestores de re-
cursos hídricos de indústrias, que tem esses como 
estratégico, revelaram adotar uma gestão estrutu-
rada do consumo e tratamento de recursos hídri-
cos nos processos internos e, por vezes, em sua 
gama de stakeholders. A gestão interna, porém, 
não soluciona o risco de estresse hídrico externo à 
organização e tampouco de longo prazo. 

A identificação e a conscientização dos riscos 
através do compartilhamento de experiências, 
aprendizados e estudos para o maior número de 
empresas, comunidades, concorrentes e poder pú-
blico são a melhor forma de atuar em prol da dis-
ponibilidade hídrica para todos seus interessados.

8



Guia sobre Economia Circular de Água30

Compartilhando conhecimento
A Nestlé no Brasil, após elaborar uma cartilha de boas práti-

cas para a gestão de recursos hídricos em fazendas leiteiras, dis-
ponibilizou o documento para toda e qualquer fazenda que tenha 
interesse em conhecer e implantar o modelo de gestão proposto 
(Nestlé, 2015).

O Instituto Trata Brasil realizou estudos, liderados pela BRAS-
KEM e Sanasa, sobre o risco de escassez e estresse hídrico nas 
bacias do PCJ e Guandu e hoje os documentos encontram-se em 
domínio público. O estudo pode ser visualizado em http://www.
tratabrasil.org.br/o-caso-das-bacias-pcj

Cervejaria ambev – Plataforma SaVEh

A Cervejaria Ambev lançou em 2017, em parceria com a Rede 
Brasil do Pacto Global da ONU, Fundación Avina e a Carbon Trust, 
o SAVEh (Sistema de Autoavaliação da Eficiência Hídrica), plata-
forma online inédita que oferece gratuitamente um sistema de 
gestão para que empresas que usam água no seu processo pro-
dutivo consigam economizar esse recurso. 

Com base na realização de um auto diagnóstico, as empresas 
cadastradas podem identificar suas lacunas e selecionar ações 
para evolução das suas práticas, construindo um plano de ação 
personalizado que pode ser acompanhado mensalmente. 

A ferramenta possibilita, ainda, a criação de relatórios custo-
mizados pelas empresas para acompanhamento dos indicadores 
e divulgação dos resultados para o público interno, clientes, for-
necedores, entre outros. 

Desenvolvido com base na ampla experiência e conheci-
mento acumulados pela Cervejaria Ambev nas últimas décadas, 
o SAVEh alia a reconhecida gestão da companhia a boas práticas 
operacionais amplamente testadas e implementadas nas suas 
cervejarias no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia, o sistema 
de gestão utilizado internamente pela Ambev contribuiu, nos últi-
mos 13 anos, para uma redução de mais de 40% no consumo de 
água da cervejaria. 

Ao estimular outras empresas a aumentarem sua eficiência 
hídrica, o SAVEh complementa os esforços da Cervejaria Ambev 
relacionados ao CEO Water Mandate, iniciativa estabelecida pelo 
Pacto Global da ONU que reúne empresas comprometidas com o 
problema da escassez de água e da falta de saneamento em todo 
o mundo.

A colaboração mútua en-
tre indústrias pode evoluir para 
situações em que, efluentes 
de uma empresa sejam direta-
mente transferidos para outra 
que os utilizam como insumos. 
Este tipo de colaboração mútua 
entre as indústrias é conhecido 
como simbiose industrial (UN 
WATER, 2017).

Com o intuito de adotar 
medidas preventivas, com efei-
tos de longo prazo e eficazes 
no enfrentamento de cenários 
desfavoráveis, ações como pro-
teção e recuperação de bacias 
hidrográficas, adoção de novas 
tecnologias e práticas de ges-
tão que reduzam a necessidade 
de grande quantidade de água 
de melhor qualidade, redução 
de perdas, tecnologias e técni-
cas de reúso e reciclagem, bem 
como melhores práticas de to-
dos os usuários são fundamen-
tais (CEBDS & GIZ, 2016).

Cenários de risco de escas-
sez hídrica podem gerar deman-
da por novos produtos onde a 
matéria-prima é fornecida pela 
indústria química, como é o caso 
dos plásticos (construção de cis-
ternas, instalação de tubulações 
aéreas de PVC ou PEAD para re-
duzir perdas por vazamentos, 
dentre outros) e também de 
insumos de tratamento e puri-
ficação de água nos processos 
de reúso e reciclagem (carvão 
ativado e produtos químicos de 
tratamento de água).

A gestão dos recursos hídri-
cos pelas organizações é o único 
instrumento que pode assegu-
rar a disponibilidade adequada 
de água de forma a suprir as ne-
cessidades ambientais e sociais 
não só das operações produti-
vas como para todas as partes 
interessadas envolvidas.
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 Simbiose
Parque Kalundborg Symbioses

Kalundborg é um parque industrial, formado por uma rede de várias empre-
sas, localizada na cidade de Kalundborg (Dinamarca), que nos últimos 40 anos tem 
experimentado uma nova maneira de trabalhar de forma cooperativa, de forma a 
enfrentar os desafios apresentados no século 21. Desafios como consumo de água, 
geração de resíduos e utilização de materiais são trabalhados em conjunto.

DEFiNiÇÃo

Simbiose é um conceito biológico onde, numa relação entre indivíduos 
de espécies diferentes, os dois se beneficiam de alguma forma. Nessa 
abordagem, simbiose industrial surge do relacionamento dos negócios 
que passam a ter como foco o compartilhamento de recursos entre si.

Matrizes de algumas das maiores empresas da Dinamarca estão situadas em 
Kalundborg, entre elas a maior produtora de insulina do mundo (Novo Nordisk), a 
maior produtora de enzimas do mundo (Novozymes), a maior estação de tratamen-
to de água do Norte da Europa (Kalundborg Forsyning) e a primeira instalação de 
demonstração do mundo da segunda geração de bioetanol (Dong Energy). 

O projeto foi instalado com a preservação de energia proveniente do próprio 
complexo em Kalundborg. As empresas instaladas em Kalundborg se uniram de for-
ma que pudessem utilizar os resíduos de seus produtos em um ciclo rotacional, 
criando um sistema único com a criação do ciclo fechado de produtos, onde resí-
duos e subprodutos andam em um sistema orquestrado de produção, no qual o 
subproduto de uma empresa é a matéria-prima de outra empresa. Através dessa 
cooperação as empresas conseguiram uma vantagem econômica, já que todos os 
acordos no mesmo biossistema são baseados nas práticas comerciais como tam-
bém nos princípios do meio ambiente. Esse tipo de cooperação reduz o impacto 
total das indústrias no meio ambiente e os negócios melhoram seu desempenho 
individual bem como sua competitividade. A simbiose de Kalundborg é um bom 
exemplo de um novo tipo de cooperação que pode ajudar a criar um mundo mais 
rico, mais sustentável e mais harmônico.

Desde que o modelo de Kalundborg surgiu usando metáforas ecológicas, um 
crescente número de redes similares à simbiose surgiram globalmente. Hoje exis-
tem vários tipos de sites industriais que podem ser categorizados como indústrias 
simbióticas.

Um modelo de simbiose industrial recém-desenvolvido está localizado no clus-
ter de tingimento têxtil Banwol-Sihwa, Coréia do Sul. A primeira indústria simbiótica 
envolve uma troca de calor de águas residuais entre duas plantas comuns de trata-
mento de efluentes e suas plantas de cogeração vizinhas. A medida que o efluente 
é processado através do sistema de aquecimento chamado bomba de calor, o calor 
da água residual é usado como fonte de energia pelas usinas de cogeração e as 
plantas de cogeração fornecem calor a vapor para o cluster de tingimento. A segun-
da rede de simbiose fornece lodo de efluentes para uma empresa de fabricação de 
cimento como substituto da argila.

Juntos, o modelo de Kalundborg e o modelo de Banwol-Sihwa demonstram a 
diversidade das estruturas industriais onde a simbiose industrial foi aplicada.

CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 31

10



Guia sobre Economia Circular de Água32

3.2 Mudanças Climáticas 

Condições climáticas adversas e menos previsíveis vem afetando a disponibilidade e a distribuição 
de chuvas, do degelo, do fluxo dos rios e dos lençóis freáticos, ocasionando a depreciação da qualidade 
e a disponibilidade da água num futuro próximo. 

O que torna as mudanças climáticas uma questão relevante é que os resultados são imprevisíveis. 
Nunca, nos últimos 50 anos, a temperatura do planeta foi registrada tão alta como nos dias atuais. Cus-
tos de adaptação global para a nova realidade da água, diante dos efeitos das mudanças climáticas, são 
da casa de US$ 100 bilhões anuais.

Os impactos das alterações climáticas sobre a água ameaçam o desenvolvimento econômico, so-
cial e ambiental. Eles afetam os diferentes setores econômicos que, por isso, devem ser envolvidos nas 
estratégias de adaptação. O planejamento das ações de adaptação às mudanças climáticas é essencial 
para reduzir a vulnerabilidade e a intensidade dos seus impactos (Instituto Trata Brasil, 2011).

NESTLÉ – Fábrica Zero Água
A fábrica de cápsulas de café NESCAFÉ® Dolce Gusto®, em Monte Claros (MG), 

foi a primeira da Nestlé no mundo a receber a certificação Impacto Ambiental Neu-
tro em três dimensões: água, resíduos e emissões de carbono. Em fevereiro de 
2018, a companhia concluiu o processo de recertificação e, mesmo com o anúncio 
de investimentos de R$ 200 milhões para dobrar a capacidade de produção a partir 
deste ano, seguirá operando com impacto ambiental neutro. 

Pelo fato de a unidade estar localizada em uma região de grande escassez 
hídrica, na Bacia do Rio São Francisco, a Nestlé implementou iniciativas inovadoras 
para garantir a captação neutra de recursos hídricos, como a reutilização da água 
extraída do leite condensado fabricado em sua instalação vizinha. A fábrica de Lei-
te Moça® fornece 100% da água utilizada no processo de produção de cápsulas 
de café. Por essa iniciativa, em novembro de 2017 a empresa foi contemplada com 
o Prêmio de Boas Práticas “Salve Rio São Francisco”, promovido pelo governo de 
Minas Gerais.

Com a implantação do projeto de reúso da água do leite, as unidades da Nestlé 
na região evitam a captura de 68 mil m³ de água por ano. Apenas a fábrica da NES-
CAFÉ Dolce Gusto evitou a captura de 12,489 m³ de água em 2017. Com outras ini-
ciativas, a companhia também evitou que 883 toneladas de lixo fossem para aterros 
no ano passado, uma vez que 100% dos resíduos industriais são devidamente des-
tinados por meio de processos de reciclagem, coprocessamento e compostagem. 
Toda a energia elétrica também vem de fontes renováveis e mais de 180 toneladas 
de gases de efeito estufa geradas pela planta em 2017 foram compensadas por 
créditos de carbono.
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A água é o principal meio pelo 
qual sentiremos os efeitos das 
mudanças climáticas.1 O desma-
tamento também pode influen-
ciar no ciclo hidrológico por conta 
dos processos de perda de vapor 
d’água (transpiração das plantas) 
e infiltração (absorção de água 
pelo solo) (Abiquim, 2016).

No âmbito nacional, estu-
dos apontam que alterações 
decorrentes das mudanças cli-
máticas deverão afetar o regime 
de chuvas, que resultarão em 
situações críticas de seca nas re-
giões de caatinga e cerrado e no 
aumento elevado dos níveis de 
precipitação em regiões da Mata 
Atlântica (CEBDS & GIZ, 2016). 

Projeções realizadas para 
o Brasil demonstram possíveis 
elevações na temperatura, va-
riando entre 0,5 °C e 1,5 °C, e 
alteração nos regimes de chuva 
de todos os biomas (CEBDS & 
GIZ, 2016).

As mudanças climáticas au-
mentam o risco de volatilidade 
no suprimento de água tornan-
do inefetivo para a indústria 
confiar em dados históricos para 
planejamento futuro.

A disponibilidade de água 
no Brasil depende em grande 
parte do clima. O ciclo anual das 
chuvas e vazões no País varia 
entre bacias, e de fato, a varia-
bilidade interanual do clima, as-
sociada aos fenômenos como El 
Niño, La Niña, ou à variabilidade 
na temperatura da superfície do 
mar Atlântico Tropical Sul po-
dem gerar anomalias climáticas, 
que produzem secas intensas 
(Mudanças Climáticas e Água no 
Brasil: Iniciativas de Adaptação – 
Instituto Trata Brasil).

1 Fonte: http://www.unwater.org/water-
facts/climate-change/

Coca-Cola e Agrosmart – Otimização da 
Irrigação

A aplicação da Agricultura Digital na cadeia de produção 
de frutas da Coca-Cola contribui para o uso eficiente de re-
cursos hídricos e resiliência climática.

A crise hídrica pelo qual o estado do Espírito Santo pas-
sou nos últimos três anos afetou diretamente a produção de 
frutas por pequenos produtores e cooperativas para a mar-
ca Del Valle da Coca-Cola. Em busca de soluções inovadoras 
para ajudar a solucionar esse problema, a empresa lançou 
em 2016 o Coca-Cola Open Up Água – plataforma de inova-
ção aberta que lança desafios para o público solucionar.

Desse programa, surgiu uma parceria com a Agrosmart, 
plataforma de agricultura digital que ajuda produtores rurais 
a tomarem melhores decisões no campo e serem mais resi-
lientes às mudanças climáticas. A empresa gera recomenda-
ções ao monitorar lavouras por meio de sensores e imagens 
de satélite, interpretando as necessidades da planta em 
tempo real e fornecendo recomendações para irrigação e 
controle de doenças e pragas.

O uso do sistema beneficiou os agricultores através da 
economia de água e energia elétrica, redução de custos e 
aumento da eficiência da produção. Já para a Coca-Cola, 
o projeto trouxe rastreabilidade e sustentabilidade para a 
cadeia de suprimentos. Além disso, aumentou-se o nível 
técnico e a capacitação de pequenos agricultores de fruta 
através do trabalho em conjunto com os técnicos de campo 
da Coca-Cola. A iniciativa está contribuindo para a redução 
do risco climático da cadeia de suprimentos e aumento da 
resiliência dos agricultores.

Após o primeiro ano do projeto, já foi possível identi-
ficar o potencial de economia de 30% de água utilizada na 
irrigação e aumento de produtividade em 10%. O objetivo é 
encontrar um modelo replicável para os demais produtores 
que compõem a cadeia de fornecedores de frutas da marca 
Del Valle.
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3.2.1 Tendências

Decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas, as alterações na dinâmica do ciclo da água têm 
resultados impactantes sobre o ciclo hidrológico e a distribuição temporal e espacial das chuvas (Abi-
quim, 2016). 

O resultado é o aumento na ocorrência e na severidade de inundações e secas, os quais acabam por 
trazer graves consequências socioeconômicos e ambientais (UN WATER, 2017). 

A disponibilidade de água vem se tornando incerta em muitos lugares e o aumento de incidentes em 
operações produtivas por conta de enchentes e inundações é um risco significativo, além de contaminar 
fontes de água, prejudicando a disponibilidade deste recurso.

O risco inerente às severas secas e inundações em algumas regiões pode ser percebido não só na 
produtividade de empresas e indústrias, mas também na saúde das pessoas (trabalhadores e comuni-
dade do entorno)2, com possíveis perdas de produção, aumento dos custos com impactos na competiti-
vidade e até mesmo a possibilidade de interrupção de atividades (Abiquim, 2016). 

Há organizações que já tentam se antecipar ao máximo a estes impactos negativos. Baseadas em 
modelagens do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de impactos das mudan-
ças climáticas e em previsões de escassez e demanda hídrica, é possível estimar, para cenários de médio 
e longo prazo, situações críticas de disponibilidade hídrica para, a partir disso, elaborar medidas preven-
tivas de seus efeitos.

Com o Acordo de Paris, assinado em 2016, houve um grande compromisso na direção de um es-
forço para limitar o aumento da temperatura global. Dessa forma, as organizações brasileiras podem 
mobilizar esforços para alcançar os objetivos propostos na Contribuição Nacionalmente Determinada 
(NDC) do Brasil e, como consequência, contribuir para a mitigação das mudanças climáticas nos recursos 
hídricos nacionais.

3.3 Políticas Públicas 

A garantia de água de boa qualidade e serviços de saneamento devem ser considerados como direi-
tos universais. Devido a políticas ou infraestruturas deficitárias, anualmente milhões de pessoas, em sua 
maioria crianças, morrem por doenças associadas ao fornecimento inadequado de água, saneamento 
e higiene3. 

Desde 2015, países signatários do Pacto global da ONU adotaram a Agenda 2030 para o Desenvol-
vimento Sustentável, que contempla 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Os ODS estabelecem uma agenda com metas para diversos temas, compartilhando responsabilida-
des entre governo, organizações (privadas e não governamentais) e sociedade. O alcance e realização do 
ODS6 (garantir a disponibilidade e o gerenciamento sustentável da água e do saneamento para todos) 
deverá contribuir e beneficiar o alcance de outros ODS, principalmente no contexto da economia circular 
(incluído no ODS12 - garantir padrões de consumo e produção sustentáveis).4 A água como protagonista 
da Economia Circular pode incentivar o alcance e progresso do restante da Agenda 2030 (IWA, 2016).

Especificamente para águas residuais (ODS6) foram estipuladas metas e a intenção da implementa-
ção, de forma global, de melhorias na qualidade da água, através da redução da poluição, eliminação de 
despejo e minimização da liberação de produtos químicos e materiais perigosos, redução pela metade 
da proporção de águas residuais não tratadas e aumento substancial da reciclagem e reutilização segu-
ra. (UN WATER, 2017). 

2 Fonte: http://www.unwater.org/water-facts/climate-change/
3 Fonte: http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
4 Fonte: http://cebds.org/wp-content/uploads/2017/03/CEO-Guide-to-the-SDGs_INTERACTIVE.pdf
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Uma boa gestão de efluentes será essencial para o crescimento verde (criação de valor associada à 
exploração das relações de sinergia entre Economia e Ambiente, sendo uma abordagem para se atingir 
o Desenvolvimento Sustentável)5, especialmente no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. A quantidade escassa de tratamentos para águas residuais revela uma urgência na necessi-
dade por atualizações tecnológicas e opções seguras de reúso de água que suportem o alcance do ODS6, 
que é um ponto crítico para o alcance de toda a Agenda.

Os esforços para alcançar o sucesso do ODS6 demandarão maior fluxo de aportes financeiros nos 
países de baixa e média renda, uma vez que os investimentos serão altos, colocando-os em desvanta-
gem em relação aos países mais favorecidos financeiramente (UN WATER, 2017). 

A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97 (Lei das Águas - que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos). A legislação estabelece que compete à Agência Nacional de Águas (ANA) arrecadar e 
repassar os recursos aos Comitês de Bacia Hidrográfica, destinando os mesmos nas ações previstas no 
Plano de Recursos Hídricos da bacia à recuperação das mesmas. 

A legislação nacional é conceitualmente robusta em relação à proteção e conservação dos recursos 
hídricos. Como exemplo, os artigos 1º, 2º e 3º (presentes no Anexo 3) da Lei 9.433 podem ser considera-
dos rigorosos em termos de concepção, mas de difícil aplicação. Isso se deve ao fato de o setor industrial, 
em muitos casos, não conseguir operacionalizar seus processos e atividades que leva aos importantes 
problemas da regulação. Ao mesmo tempo, ela pode ser considerada limitada, pois tem maior foco no 
controle de envio de contaminantes para corpos hídricos. Em relação à promoção de procedimentos, 
ações e processos que aumentem a disponibilidade de água sem a necessidade de extraí-la de fontes 
naturais, há potencial para melhorias, principalmente critérios técnicos para implementação de sistemas 
de reúso.

Em relação ao valor cobrado pelo uso da água por alguns Comitês de Bacia Hidrográficas (CBH), exis-
te grande discussão em termos do quanto esse valor abrangeria os impactos socioambientais causados 
caso houvesse uma escassez hídrica. Ao mesmo tempo, outras opiniões ressaltam que não é possível 
afirmar que o valor possa ser considerado baixo, uma vez que não existem estudos que comprovem a 
afirmação. Além disso, através das entrevistas realizadas para a elaboração desse guia, entende-se que 
a cobrança deve ser justa, ou seja, em benefício de quem atua conscientemente. Algumas empresas, 
por exemplo, vêm trabalhando incansavelmente para depender cada vez menos de água captada em 
mananciais, porém geralmente são os maiores impactados pela cobrança do uso da água. As melhorias 
de ecoeficiência na indústria (principalmente na indústria química) são perenes e não variam conforme a 
oferta do recurso. Cada degrau atingido de melhoria tende a se manter mesmo quando a oferta de água 
é normalizada após períodos de estiagem.

Adiante será apresentada uma análise crítica sobre a necessidade de se utilizar métodos de conta-
bilização apropriados às particularidades do uso de recursos hídricos.

A arrecadação dos CBH atualmente é de aproximadamente 500 milhões de reais por ano, não con-
tingenciáveis, para fazer a gestão das bacias hidrográficas. Esse valor não considera gastos com obras, 
que estão sob responsabilidade das Secretarias de Infraestrutura e do Ministério da Integração Nacional, 
portanto o volume de arrecadação é alto em contraste com os riscos aos quais os usuários estão expos-
tos, como disponibilidade e qualidade de água.

Se a comparação for feita levando em consideração a receita de uma grande empresa frente ao pre-
ço pago pela captação da água, o valor gasto com o recurso hídrico realmente vai parecer baixo, porém 
devem ser somados na comparação, todos os custos operacionais que a unidade tem com água para 
adequá-la aos seus processos de produção.

5 Fonte: http://www.crescimentoverde.gov.pt/crescimento-verde/
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Isso vai de encontro com outro ponto importante a ser explanado que é a diferença entre preço e 
custo. O preço da água é o valor cobrado pela água que é retirada do rio como serviço ecossistêmico. O 
custo considera o preço para retirar do rio, o equipamento para captar a água do rio, o custo de inves-
timento e operação da empresa, o custo de pré-tratamento para deixar a água na qualidade adequada 
aos processos produtivos (a água do rio geralmente está muito poluída). Por conta disso não dá para 
falar que o custo da água é baixo. 

Além disso, uma das questões que se discute é a precificação da água para empresas, enquanto que 
a população só arca com custos de tratamento e transporte. O valor pago pelas empresas ainda é con-
figurado como um valor baixo, ao mesmo tempo é o único setor a pagar pelo uso da água. Existe uma 
discussão nesse sentido de que hoje em dia as empresas pagam pela outorga, pagam o preço pela água. 
A população só paga tratamento e distribuição. Isso poderia ser considerado para a população como 
maior conscientização no uso do recurso. 

3.3.1 Tendências

Segundo alguns especialistas entrevistados, o momento atual é delicado em relação à regulação 
hídrica. A falta de regulação gera inseguranças e incertezas no setor produtivo; porém, ao mesmo tem-
po, entende-se que o modelo existente não atua bem em situações extremas, já que ele apresenta 
uma perspectiva de longo prazo muito frágil. Em momentos de crise, a regulação tende a funcionar mal 
porque pode propiciar um ambiente de intervenção ineficiente, não atuando de forma a proteger os 
usuários frente aos riscos que podem se concretizar com a ocorrência de eventos climáticos extremos 
(chuva ou seca). 

A ausência de planejamento para o uso dos recursos hídricos implica em regulação pautada por 
eventos de crise, orientada a maximizar seu uso com base em orientações de curto-prazo pautadas 
apenas em dados hidrológicos correntes. Resulta disso a ausência de consideração dos aspectos socioe-
conômicos e de longo prazo, não captados pelo radar regulador. 

A solução para esse problema seria a qualificação dos cenários, ou seja, os Planos de Recursos Hídri-
cos devem apresentar análises de cenários estruturados, incorporação das variáveis climática e socioe-
conômica, permitindo prever crises e preparar a regulação com antecedência nos critérios de alocação 

Como a conscientização da sociedade no uso racional 
da água acabou por diminuir perdas na rede de 
abastecimento

Durante a crise hídrica em 2014, as perdas de distribuição da Sabesp eram 
de ordem de 33%. Ao aumentar a tarifa da água para bandeira vermelha, auto-
maticamente as pessoas passaram a utilizar menos água. Com a demanda menor, 
passou-se a bombear menor quantidade de água, o que resultou em menor pres-
são e diminuição das perdas de água para 27%, em menos de 30 dias. Com uma 
regulação ambiental mais rigorosa, seria possível otimizar o uso da água, além de 
dar um maior foco na eficiência dos recursos otimizando os cenários para uma 
economia circular. No entanto, a longo prazo, as regulamentações ambientais e não 
ambientais terão que se desenvolver ainda mais para permitir uma gestão circular 
completa, por exemplo, na regulamentação de recursos específicos como materiais, 
em vez de resíduos.
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dos recursos hídricos (comunicação ao órgão de saneamento sobre 
a iminência de crise para que tome as devidas providências em rela-
ção às perdas de água). Se na definição do critério de alocação são 
considerados todos os interessados é possível minimizar situações 
agravantes para determinado setor em relação à regulação. 

3.4 População e Economia 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), ao menos 
metade da população mundial sofrerá de escassez de água na pró-
xima década. 

O crescimento urbano acelerado trouxe consigo diversos 
desafios, sendo um deles o aumento dos efluentes gerados nas 
grandes cidades, tanto doméstico quanto industrial. Ao mesmo 
tempo, estima-se que mais de 80% dos efluentes produzidos glo-
balmente são lançados de volta ao meio ambiente sem  tratamento 
(UN WATER, 2017).

O crescimento populacional, somado ao aumento no consumo 
da água e à gestão ineficiente de todos os atores envolvidos, à ine-
ficiência e ao desperdício dos recursos hídricos, à superexploração 
dos rios e águas subterrâneas, à falta de governança e falta de in-
centivos ao uso racional, por exemplo, reúso dos efluentes (além 
dos efeitos causados pelas mudanças climáticas, já mencionados) 
tendem a desencadear situações cada vez mais restritivas de acesso 
à água, tanto para a população quanto para as organizações.

No Brasil, as crises hídricas ocorridas nas regiões Sudeste 
(2014 e 2015) e Nordeste (2012 a 2017) causaram impactos severos 
tanto para a população quanto para organizações localizadas nas 
regiões afetadas, que sofreram, em alguns momentos, restrições 
ao acesso à água para consumo. Também no Distrito Federal (DF) 
as secas vêm castigando. Já este ano o DF entrou em estado de 
emergência, o mais grave de todos. A última vez havia sido em 2012 
(Feliciano, 2018).

3.4.1 Tendências

Satisfazer a demanda por água da sociedade e das organizações 
será um dos maiores desafios do século 21, uma vez que a escassez 
de água tem se espalhado rapidamente a muitas partes do mundo 
diante da demanda por água versus um suprimento fixo deste recur-
so (Postel, S., 2000).

Esses eventos extremos poderão impactar a saúde e a seguran-
ça alimentar, engatilhando a dinâmica de refugiados e instabilidades 
políticas. Países africanos, do Oriente Médio e regiões da Ásia já so-
frem os efeitos do cada vez maiores cenários de escassez de água 
(UN Water, 2017).

Um grande desafio a ser enfrentado é o relacionado à escassez 
de água em regiões que apresentam situações de tensões e conflitos 

Água Transfronteiriça
As 263 bacias e rios transfron-

teiriços, cobrem quase metade da 
superfície da Terra. 145 estados 
têm território nessas bacias, e 30 
países estão inteiramente dentro 
deles. Existem aproximadamente 
300 aqüíferos transfronteiriços, 
ajudando a atender os 2 bilhões 
de pessoas que dependem das 
águas subterrâneas. Desde 1948, 
houveram 37 incidentes de confli-
tos agudos sobre a água, enquan-
to cerca de 295 acordos interna-
cionais de água foram negociados 
e assinados no mesmo período 
(UN Water, 2017).

regionais. Muitos rios cruzam 
um ou mais territórios entre 
diferentes nações e, como não 
existe um estabelecimento de 
como o recurso deve ser dividi-
do, tensões são quase certas de 
ocorrer caso comecem a ocorrer 
deficiências no suprimento hí-
drico devido ao aumento da de-
manda resultante do aumento 
populacional (entering an era of 
scarcity). O Rio Nilo por exemplo 
passa por mais de 10 países e 
atende cerca de 200 milhões de 
pessoas. Alguns países, com o 
objetivo de aumentar as práticas 
de utilização intensiva nas fazen-
das colocarão cerca de 95% da 
disponibilidade hídrica em risco 
(DTT – Water Tight 2012).

Os estados do Rio de Janei-
ro e São Paulo já passaram por 
uma situação como essa, em 
2014, quando o Estado de São 
Paulo se viu na necessidade de 
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captar água da Bacia do Rio Paraíba do Sul para solucionar o problema de abastecimento da região 
metropolitana de São Paulo. A intenção do governo paulista era interligar um dos rios da bacia com o 
Sistema Cantareira que, por falta de chuva, registrava para a época os piores níveis dos últimos 40 anos. 
Na época, o Cantareira, maior reservatório de água de São Paulo, abastecia quase 9 milhões de pessoas 
na região metropolitana da capital.

Para as organizações privadas, situações cada vez mais restritivas de acesso aos recursos hídricos 
podem significar aumento nos custos de produção e em situações limite e a paralisação e a ruptura nas 
operações, assim a escassez hídrica representa um fator altamente limitante para o desenvolvimento eco-
nômico das regiões afetadas. A percepção do risco relacionado à água vem caindo segundo dados apre-
sentados no World Economic Forum 2018, onde o recurso foi apresentado na 5ª posição nos Top 5 entre 
os riscos globais. Em 2015, crise hídrica se apresentava como primeiro (World Economic Forum, 2018).

O desenvolvimento de modelos de governança da água deve ser tido como imprescindível para o 
ambiente de negócios numa era de acelerada transição na disponibilidade dos recursos naturais e de 
tendência à escassez. A promoção de mecanismos nos âmbitos político, social, econômico e administra-
tivo para incentivar os usos adequados, o desenvolvimento e a gestão integrada de recursos hídricos, 
bem como garantir a oferta de serviços e produtos diretamente ligados aos recursos para a sociedade 
poderá direcionar os esforços necessários para mitigar os efeitos negativos da escassez hídrica.

O reúso de águas residuais surge como uma opção importante dentro da abordagem 5R. No Brasil, 
muitas demandas poderiam ser atendidas com a ampliação dessa técnica, sendo um fator essencial de 
mitigação aos efeitos da escassez e má distribuição da água no país.

3.5 opinião Pública 

Situações de restrição de uso e escassez hídrica geram grande impacto sobre a opinião pública. 

As dificuldades impostas às pessoas e organizações decorrentes de restrições ao acesso à água 
implicam em repercussão negativa e responsabilização dos agentes gestores devido aos diversos fato-
res limitantes envolvidos, desde o seu uso mais básico (dessedentação) até como insumo essencial aos 
processos produtivos

Nestas situações, a reação da população e a cobertura da imprensa tendem a desencadear um au-
mento na pressão sobre os órgãos públicos, concessionárias e gestores responsáveis pelo abastecimen-
to de água, que são obrigados a prestar contas e compromissos para soluções de curto prazo.

Para as organizações, situações de conflito podem surgir devido a disputas pelo uso da água com co-
munidades localizadas em áreas de risco atual ou potencial de escassez hídrica. Como exemplo, temos 
o caso do Sistema Cantareira, na época da crise hídrica na região sudeste. As informações divulgadas à 
população apresentavam os setores industrial e agropecuário como os maiores consumidores do recur-
so. Porém não foi considerado a particularidade de uso de cada bacia, que no caso da Cantareira tem o 
maior uso sendo doméstico, portanto apresentando riscos diferentes. 

Apesar do uso prioritário do recurso ser garantido pela Lei das Águas no Brasil, em ocasiões extre-
mas podem surgir situações conflitantes.

Além disso, a commodity água, para o uso residencial, é extremamente relevante na agenda política 
e um ativo eleitoral determinante. Eventual conflito pelo uso entre empresas e cidadãos, deixará empre-
sas e governantes em lados opostos.

3.5.1 Tendências

Conflitos entre população, órgãos públicos e organizações devido a situações de escassez hídri-
ca e disputa pelo uso da água podem significar prejuízos à imagem e reputação dos atores envolvi-
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dos, exigindo a formulação de estratégias de resposta eficientes e efetivas para a mitigação destes 
efeitos negativos. 

Para as organizações, também há riscos potenciais de imagem, reputação e econômicos caso seja 
necessário o fechamento de operações devido a limitações de acesso à água. Estas situações tendem 
a causar impactos sociais negativos nas comunidades em que estão localizadas, despertando opiniões 
negativas de suas partes interessadas, podendo também gerar desemprego e perdas econômicas 
para a região.

Como complemento à implementação das ações mitigadoras, há a necessidade de melhorias na 
comunicação. Muitas vezes a água é considerada um recurso barato e infinito, o que faz com que não 
haja uma preocupação constante com a manutenção de seu suprimento e os fatores que influenciam 
sua perenidade e qualidade. Como comentado anteriormente no capítulo 3.3, como o uso da água 
não é cobrado da população, o recurso perde seu valor e não dispõe de uma correta gestão para seu 
melhor aproveitamento.

Deve haver maior engajamento das comunidades por parte das empresas, na preservação dos re-
cursos hídricos além de uma maior transparência e comunicação para a sociedade do consumo de água, 
evitando discussões e embates entre sociedade e meio empresarial e industrial, garantindo a licença 
social de operação.

3.6  tecnologias

O desenvolvimento e uso de tecnologias são soluções práticas para combater situações de escassez 
e disponibilidade hídrica.

As tecnologias surgem a partir de ações de inovação como uma forma de criar respostas para aten-
der necessidades. Em países localizados em regiões áridas e de baixa disponibilidade hídrica, a escassez 
de água, como fator limitante, incentivou o desenvolvimento de tecnologias para superar o déficit deste 
recurso. Em outras palavras, há a necessidade de desenvolver “novas fontes de água”. 

É o caso de Israel, que construiu usinas de dessalinização e é o país que mais recicla água no mundo 
(aproximadamente 80% do esgoto coletado).

Neste contexto, as tecnologias devem ser consideradas como instrumentos postos em prática a 
partir das decisões estratégicas e de gestão selecionadas a partir dos riscos que devem ser mitigados e/
ou das oportunidades que devem ser potencializadas.

3.6.1 Tendências

O Brasil possui um grande potencial de desenvolvimento e uso de tecnologias para aprimorar sua 
disponibilidade hídrica. O país apresenta um nível muito baixo de reúso de água e quase inexiste a utili-
zação de água do mar a partir de técnicas de dessalinização, por exemplo.

A escassez hídrica representa 
um fator altamente limitante para o 

desenvolvimento econômico
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Em momentos que ocorrem situações de crise hídrica em algumas regiões do país, é comum surgi-
rem com mais frequência informações e possibilidades tecnológicas que podem ser desenvolvidas para 
que os efeitos negativos sejam combatidos.

Entretanto, de forma geral, a partir do momento em que as situações de crise hídrica apresentam 
sinais de arrefecimento, este movimento perde boa parte de sua força, perdendo, o país, a possibilidade 
de investir de forma proativa e criar um ecossistema de inovação e tecnologia de gerenciamento dos 
recursos hídricos.

Investimentos em tecnologias devem ser vistos como uma forma de se antecipar as situações de 
escassez hídrica que tendem a ocorrer com mais frequência no médio e longo prazos. 

Casa da Moeda - Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais Gráficos (ETEI Gráficos) – Sistema de 
Reaproveitamento de Solução de Limpeza das 
Impressoras Calcográficas – Aquasave.

A tecnologia de impressão conhecida como calcografia necessita da aplicação 
de uma solução de limpeza à base de água, óleo solúvel e soda cáustica para remo-
ver o excesso de tinta deixado nos cilindros entintadores, garantindo qualidade ao 
impresso. A tinta é emulsionada pela aspersão e/ou imersão em solução aquosa, 
deixando o cilindro limpo e pronto para um novo ciclo de impressão. O trabalho é 
realizado 24 horas por dia e 7 dias por semana, demanda grande quantidade de 
água e insumos e gerava um substancial volume de efluentes aquosos impregnados 
com tinta (1.700 m³/mês) – que necessita de ser tratado antes do lançamento ao 
corpo receptor. Após o tratamento, o efluente era descartado de maneira integral 
e os resíduos sólidos gerados no processo de tratamento são encaminhados para 
aterros.

Este montante de efluente correspondia a 50% do total de efluentes industriais 
gerados na empresa, e com isso observa-se que caso pudessem ser reaproveitados 
seria gerada uma economia substancial de água e insumos no processo produtivo.

Com a ETEI Gráficos – Sistema Aquasave, por meio da combinação de uma eta-
pa físico-química – que separa os pigmentos e resinas e reaproveita os aditivos prin-
cipais; e de uma etapa de reposição (make up) – que repõe uma pequena fração dos 
insumos, a solução de limpeza se mantém recirculando em circuito praticamente 
fechado. Após a instalação da ETEI Gráficos – Sistema Aquasave alcançou-se um 
retorno significativo dessa solução ao processo (em torno de 90% de recuperação), 
a redução do consumo de insumos e a redução da utilização de aterros, já que a 
quantidade de resíduos sólidos gerados também foi reduzida, configurando-se ga-
nhos positivos de cunho econômico e ambiental.

Em termos de uso de água, em 2004 a Casa da Moeda consumiu 237.450 m3, 
atingindo o pico de 354.346 m3 em 2006. Já em 2013, ano de inauguração da ETEI 
Gráficos – Sistema Aquasave, o consumo foi de 228.620 m3, isto é, 12,26% a menos 
que no ano anterior. Em 2016, o consumo foi de 173.000 m3, isto é, uma redução 
de 51,18% no comparativo entre os anos de 2006 e 2016.
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Investimentos proativos 
podem ter seus custos amorti-
zados ao longo do tempo e ne-
cessitarem de menos recursos 
financeiros para serem realiza-
dos, visto que em momentos de 
escassez hídrica deverá ocorrer 
um aumento na demanda e, con-
sequentemente, nos preços de 
aquisição.

Além do enorme potencial 
em reúso de água, uma grande 
oportunidade para o Brasil é o 
desenvolvimento de tecnolo-
gias de combate às perdas nos 
sistemas de distribuição. Perdas 
técnicas de água por empresas 
de distribuição e saneamento 
podem atingir 40% do total cap-
tado para distribuição.

3.7 ações Coletivas

As ações coletivas para a 
melhor eficiência de uma de-
terminada bacia hidrográfica 
podem surgir da parceria entre 
empresas, órgãos governamen-
tais e da população em geral de 
uma mesma região. Ações pon-
tuais e individuais de cada um 
desses públicos, resultam em 
altos custos e poucos resulta-
dos, porém quando em conjun-
to, potencializam ações e apre-
sentam maiores impactos. A 
participação, por parte das em-
presas, em ações regionais em 
nível de bacia hidrográfica pode 
ser supereficiente e apresentar 
resultados promissores. Porém, 
se a bacia estiver comprometi-
da, a produtividade das empre-
sas será afetada de qualquer 
modo, sendo assim é crucial a 
importância que as empresas 
deem a eficiência e os riscos das 
suas cadeias.

TNC - Programa Produtores de Águas  
e Florestas - PAF

Para a The Nature Conservancy (TNC), a segurança relaciona-
da aos recursos hídricos começa com a garantia da gestão ade-
quada da bacia hidrográfica. Seu foco de trabalho é fortalecer a 
“infraestrutura verde” de bacias hidrográficas chave para o abaste-
cimento de água de grandes centros urbanos, por meio da promo-
ção de boas práticas de conservação, restauração florestal, ma-
nejo do solo e de estradas rurais, práticas agrícolas, proteção de 
cabeceiras e áreas de recarga, adaptação às mudanças do clima 
e implementação de mecanismos financeiros como o pagamento 
pelos serviços ambientais (PSA), por exemplo. 

Os “Fundos d’Água” (Water Funds) são estratégias criadas pela 
TNC para unir expertise científico, mecanismos de financiamento 
& governança e para fomentar o debate público-privado visando 
influenciar políticas públicas para a questão da proteção dos ma-
nanciais mais críticos. Recentemente, a TNC e parceiros desenvol-
veram estudos que apontaram os ganhos ambientais e econômicos 
de ações de preservação de nascentes e mananciais que abaste-
cem grandes cidades no mundo. No Brasil, foram identificadas 12 
regiões prioritárias que passam por estresse hídrico e que seriam 
beneficiadas por essas ações. Com base nesses estudos e nas ex-
periências adquiridas nos Fundos de Água, a TNC iniciou a constru-
ção da Coalizão Cidades pela Água (The Green-Blue Water Coalition) 
que visa unir os esforços da TNC Brasil com o setor privado na busca 
da segurança hídrica dessas 12 regiões metropolitanas brasileiras 
(RMBs), que reúnem 62.6 milhões de habitantes (31% da popula-
ção) e respondem por 45% do PIB nacional (R$ 2 trilhões). Uma das 
Regiões Metropolitanas é a do Rio de Janeiro incluindo ações nas 
bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Guandú, sendo esse 
último responsável por cerca de 80% do abastecimento de água e 
25% da geração de energia elétrica para a região metropolitana e, 
beneficiando, aproximadamente, 8,5 milhões de pessoas.  

A TNC trabalha na bacia do rio Guandu desde 2009, em par-
ceria com outras instituições, no projeto Produtores de Águas e 
Florestas, que serviu de base para o Comitê de Bacia da Região Hi-
drográfica do Guandu criar o Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais na Região Hidrográfica II – Guandu (PRO-PSA) em 2012, 
incentivando a adoção de práticas de conservação e restauração 
ambiental em áreas críticas para a manutenção dos recursos hídri-
cos. O objetivo geral dessa iniciativa é consolidar e dar escala com a 
recuperação e conservação de 14.000 hectares até 2025 em áreas 
críticas para a produção de água na bacia hidrográfica. Como uma 
das ações para alcançar esse objetivo a TNC assinou em 2017 um 
Acordo de Cooperação Técnica com o CEBDS ampliando por meio 
das empresas associadas a integração em uma plataforma de ação 
coletiva visando à segurança hídrica desta bacia. 
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N o desenvolvimento do tema de aproveitamento da água, que busca o máximo de apro-
veitamento com o mínimo de desperdício, a transição de uma economia de uso linear do 
recurso para uma economia de uso circular vem se revelando como solução. 

A forma como a sociedade se relaciona com o meio tem evoluído no sentido de uma economia 
circular, ou seja, um circuito fechado no qual a matéria-prima é reutilizada e reciclada (Orr, 2014). É 
uma transição do tradicional “retirar-transformar-consumir-descartar” de recursos, considerados finitos 
e eventualmente como lixo, para o aproveitamento dos mesmos no seu grau máximo, conferindo a eles 
a característica própria de renováveis (IWA, 2016), mantendo-os no processo produtivo o maior tempo 
possível e com geração mínima de resíduos, afim de desenvolver uma economia sustentável, competiti-
va de baixo carbono e eficiente em recursos. 

Adicionalmente, é preciso prevenir as contaminações e criar sistema cíclicos fechados mais do que 
focar em processos de purificação (Stuchtey, M, 2015).

A economia circular é restauradora, regenerativa e visa manter produtos, componentes e materiais 
com a maior utilidade e valor em todos os momentos. Isso é possível através da extração de componen-
tes – materiais valiosos, nutrientes e energia - de águas residuais antes que seja encaminhada para outro 
uso ou retornado com segurança ao curso natural da água. (Jeffries, N., 2017).

O Conceito de Economia circular de água surgiu da conscientização da sociedade como um todo e 
das empresas, da limitação do recurso e da necessidade em mudar o tradicional método de utilização da 
água frente ao desafio do esgotamento.

A economia circular melhora a competitividade da empresa uma vez que promove ganhos de efi-
ciência e economia do recurso frente a situações de escassez e em momentos de instabilidade econômi-
co-financeira em que o recurso apresente oscilações de preço, ajudando a criar oportunidades de negó-
cios e maneiras inovadoras e eficientes de produzir. Ao mesmo tempo, promove economia de energia e 
ajuda a prevenir os danos resultantes da utilização de recursos a uma taxa que exceda a capacidade do 
planeta em renová-los (EUR-Lex, 2015).

Os benefícios da economia circular de água também se estendem para controlar custos crescentes 
relacionados a purificação da água que será utilizada nos processos, devido aos altos níveis de substân-
cias nocivas presentes na água captada de rios ou lençóis freáticos (Saltiel,G., 2016). Apesar de os trata-
mentos dessa abordagem não serem baratos, o custo do tratamento de uma água captada diretamente 
de uma superfície hídrica é extremamente alto para as empresas.

A abordagem de economia circular traz à tona reflexões que identifiquem soluções em âmbitos nos 
quais persiste o desafio global de disponibilidade de recursos, estrutura uma evolução na relação entre 
a sociedade e água. Essa relação se apresenta mais resiliente, regenerativa e eficaz no longo prazo, con-
siderando a utilização do recurso sem exauri-lo, através da implementação de processos produtivos e 
eficientes que sustentem ciclos de água permanentes (Jeffries, N., 2017). 

Em linha com esse modelo, bens duráveis (produtos com longa vida ou infinita) precisam ser reutili-
zados e nunca descartados ou desvalorizados (divididos em partes ou reutilizados em produtos de me-
nor valor), bens consumíveis (produtos com média vida) devem ser utilizados o máximo possível antes 
de serem descartados corretamente e recursos naturais só devem ser utilizados enquanto puderem ser 
regenerados (Stuchtey, M, 2015).
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A associação de produtos à sistemática da economia circular implica na necessidade de “design de 
produtos” focados na abordagem 5R. Diversos exemplos de produtos desenhados para superar a escas-
sez já são comercializados em grande escala: torneiras com sensores, bidões e captadores de águas de 
chuva, estações de tratamento de efluentes etc. Qualquer requerimento técnico de produto ou serviço 
considerado na fase de concepção e design do produto tende a atender seu propósito com mais eficácia.

Uma gestão hídrica com implantação de processos relacionados a economia circular oferece a pos-
sibilidade de diminuir riscos de exposição à escassez hídrica, porém não garantem sua completa elimi-
nação (ING Bank N. V., 2017). 

A gestão da água tem se tornado foco crescente de prioridade, principalmente por conta das crises 
de abastecimento que vivenciamos no Brasil e no mundo. O preço que o recurso natural tem alcançado 
gera preocupação e formulação de estratégias entre seus diferentes usuários (comunidades, indústrias, 
agricultura e turismo), o que aumenta seu risco de depleção e custo operacional, conforme detalhado no 
Capítulo 2.2 - Urgência para a tomada de ação.

Paralelamente, regulações envolvendo consumo de água tem se tornado cada vez mais restritivas, 
no sentido de permitir a utilização de águas residuais, e de difícil atendimento por parte das empresas. 

Há estimativas de que 80% de toda a água residual seja descartada sem nenhum tratamento. Dado 
o cenário apresentado, negligenciar oportunidades de melhoria na gestão de águas residuais significa 
desperdiçar oportunidades valiosas de gestão de riscos e oportunidades associadas à água. Ao usar 
mais água, a disponibilidade desse recurso é afetada. Adicionalmente, existindo perdas na distribuição, 
os investimentos para evitar essa perda aumentam e isso resulta num custo mais alto da água por conta 
do aumento das despesas de distribuição. Como resultado, as empresas e indústrias devem se estrutu-
rar para a gestão do consumo de água utilizando metas de eficiência, redução, reúso e reciclagem (WB-
CSD, 2017). Com uma maior eficiência no consumo de água, diminuem-se os custos futuros e os riscos 
para a produção. Sendo assim os custos se pagam a médio e longo prazo com o aumento da eficiência.

A base de ativos que existe hoje para operacionalizar os sistemas de água e água residual não é 
adequada para sustentar a economia circular. A infraestrutura existente precisa ser otimizada de forma 
a reduzir o consumo de energia e diminuir o desperdício, enquanto a nova infraestrutura precisará ser 
projetada para permitir a eficiência e a recuperação dos recursos. A utilização de infraestrutura existente 
de utilitários vizinhos é outra possibilidade. 

Algumas empresas têm obtido êxito em mitigar os riscos relacionados à água através da aborda-
gem 5R, metodologia desenvolvida pela The International Water Association (IWA), na qual são aplicadas 
diversas técnicas e práticas no desenvolvimento de uma estratégia de gerenciamento de água. A abor-
dagem 5R garante que todas as oportunidades para mitigar os riscos relacionados à água sejam identi-
ficados e desenvolvidos (WBCSD, 2017).

FIgURA 9: Opções de implementação da abordagem 5R
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BASF - Redução no consumo de água 
Com investimentos contínuos para reduzir o consumo de água, em 10 anos, 

a BASF alcançou a marca de redução de 42% no consumo de água por tonelada 
produzida.

A unidade de Guaratinguetá representa aproximadamente 53% do consumo 
absoluto de água da BASF. Com ações focadas em redução de água dos processos 
do complexo químico, foi possível reaproveitar 10% de água por meio da desmine-
ralização, 46% do consumo específico de água entre 2002 e 2010. Isso representa 
uma economia anual suficiente para abastecer uma cidade de 33 mil habitantes 
durante um mês.

Alguns dos projetos desenvolvidos que tem reduzido o consumo de água e imple-
mentado mecanismos de controle e proteção aos mananciais são: o Projeto de Recom-
posição da Mata Ciliar do Rio Paraíba do Sul, no Complexo Químico de Guaratinguetá.  

Contribuem para estes resultados medidas como:

• Instalação e automação de torres de resfriamento para recirculação e reúso 
da água utilizada nos processos de produção - que manterá em recircula-
ção 90% da água captada do Rio Paraíba do Sul para fins de refrigeração;

• Redução significativa no número de interrupções de energia elétrica com 
decréscimo de perdas e reprocessamentos nos processos industriais;

• Treinamentos de conscientização dos colaboradores no uso consciente de 
água em suas atividades cotidianas.

Também foram desenvolvidos aditivos químicos que, quando incorporados na 
produção do concreto, permitem uma redução do consumo de água e de cimento e 
maior resistência e qualidade do concreto (menos poroso e com maior durabilidade 
e resistência)

Outro programa relacionado à proteção de cultivos é o Programa de Valoriza-
ção da Água em Pulverizações Agrícolas (Provar), criado pela unidade de proteção de 
cultivos em 2007 com base em pesquisa da Faculdade de Agronomia de Ituverava 
(SP). Essa iniciativa estimula usinas a diminuírem a quantidade de água empregada 
na aplicação de herbicidas, otimizando recursos na produção e reduzindo os im-
pactos ao meio ambiente. A unidade de proteção de cultivos investiu nessa ação de 
educação para a sustentabilidade, fornecendo um herbicida para testes, e mobilizou 
sua equipe técnica e os clientes a favor das melhores práticas de produção. Em três 
anos de pesquisas nas usinas sucroalcooleiras de Ribeirão Preto (SP), obteve-se um 
ganho operacional de até 30% e redução no volume de calda de até 60% (água usa-
da na diluição do herbicida).

Redução da poluição na fonte de captação, remoção de contaminantes no fluxo da água residual, 
reutilização de águas recuperadas do processo produtivo e recuperação de subprodutos úteis em ou-
tros processos são algumas das ações implementadas através da gestão eficiente de águas residuais, se-
gundo o 2017 World Water Development Report, que podem resultar em benefícios sociais, econômicos 
e ambientais por promoverem o desenvolvimento sustentável (UN WATER, 2017).

Os benefícios da extração de poluentes, contaminantes e subprodutos das águas residuais ultra-
passam os benefícios gerados para a saúde humana e para o meio ambiente; numa economia circular, 
o desenvolvimento econômico é atingido em um equilíbrio com a proteção aos recursos naturais e à 
sustentabilidade ambiental (UN WATER, 2017)
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Cargill - Proteção das Florestas
A Cargill promove o uso equilibrado do solo e a agricultura sustentável para proteger as florestas. Através 

de ações como o Compromisso contra o Desmatamento que apoia a Declaração de Nova York sobre Florestas, 
tem-se o compromisso de ajudar a acabar com o desmatamento nas cadeias de fornecimento. No Brasil, a Cargill 
trabalha com mais de 15 mil produtores de soja, em todos os níveis de produção, e almeja promover a melhoria 
contínua da produção de soja com a proteção das florestas (especialmente o Bioma Amazônia). 

Em 2006, em parceria com organizações setoriais e ambientais, foi criada a Moratória da Soja, um compro-
misso que tinha por objetivo não adquirir soja de terras no Bioma Amazônia desmatadas após 2006. A Moratória 
da Soja foi estendida até maio de 2016 e a Cargill mantém sua participação ativa.

Ações como essa, que preservam as florestas e os biomas, tem efeito direto na manutenção da disponibili-
dade e qualidade dos recursos hídricos.

Visão holística em relação à gestão dos recursos hídricos
Uma oportunidade que surgiu para que a Braskem atuasse como protagonista no desenvolvimento do 

ODS 17 em parceria com o setor privado, foi a de trabalhar uma solução, localmente, a nível de bacias, pela 
qualidade na gestão hídrica:

O Instituto Trata Brasil é um dos grandes defensores do setor de saneamento e recentemente influen-
ciou para o reposicionamento da atuação da Braskem em relação à gestão do recurso hídrico apenas para 
seus interesses próprios, ou seja, para o Instituto a Braskem teria que atuar na gestão hídrica além da cadeia 
de clientes e fornecedores. Instigados por eles, decidiram criar o Movimento Pela Redução das Perdas de 
Água na Distribuição. Esse movimento tem como objetivo colocar o tema em debate, sensibilizar o setor pri-
vado e ajudar os municípios a evoluírem no sentido de otimizar o seu processo de perdas; se nada for feito, 
a média de perdas previstas pelo Plano de Encerramento no Brasil pelo setor de distribuição em 2033, seria 
da ordem de 33%, ou seja, sair de 37% para 33%, em tantos anos, seria uma redução extremamente baixa 
para um país que tem muito do seu PIB atrelado a esse recurso. Como exemplo desenvolveu um estudo 
em duas Bacias, a Bacia do Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ) e a Bacia do Rio Guandu (RJ). Essas duas bacias 
geram em torno de 15% do PIB do Brasil. A Bacia do PCJ atende a 74 municípios e tem perda média de 37%, 
já a Bacia do Rio Guandu tem perda média de 50% em 14 municípios. Em média, entre 50% e 60% de todo o 
consumo anual do setor industrial é perdido na distribuição de água. Se as perdas dessas duas bacias forem 
tratadas, o setor industrial vai ter água suficiente para operar sem redução de carga e sem risco de parar e 
com perspectiva de ampliação de produção até 2040.

Segundo dados do Cadastro dos Usuários da Agência das Bacias PCJ, o setor industrial consumiu em 
2016, aproximadamente 315 milhões de m³ de água. Por outro lado, o volume total anual de perdas de 
água estimado - 182 milhões de m³ - representa cerca de 58% do consumo anual do setor industrial ins-
talado nas bacias PCJ. 

Os programas de redução e controle de perdas, apesar dos volumes de água significativos que poderão 
ser economizados, por si só não solucionarão o déficit hídrico estimado pelo Plano de Bacias. Esses progra-
mas devem estar associados ao planejamento e implementação de outras ações que busquem o aumento 
da oferta de água, tais como: 

• Aumento dos índices de tratamento de esgotos dos municípios das bacias PCJ, a fim de melhorar a 
qualidade dos recursos hídricos, e consequentemente, aumentar a disponibilidade hídrica; 

• Utilização da água de reúso (água residuária tratada dentro de padrões estabelecidos para a sua 
reutilização); 

• Redução dos consumos per capita.

(TrataBrasil, 2017)
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4.1 aspectos de promoção da Economia Circular de Água

Alguns aspectos podem contribuir para o sucesso da implementação da economia circular. Esses 
aspectos podem ser direcionadores, impulsionadores ou facilitadores. 

Ao fazer uma analogia, teríamos a situação a seguir. 

FIgURA 10: Fluxo da Economia Circular de água: seus direcionadores, impulsionadores e facilitadores

Direcionadores

Impulsionadores

Direcionadores

Direcionadores

Facilitadores

Facilitadores

ECONOMIA CIRCULAR DE ÁGUA

Os barcos navegam pelos rios que representam os direcionadores, ou seja, levam as embarcações 
até o mar, que representa a economia circular de água. Alguns barcos possuem velas que representam 
os impulsionadores do processo, ou seja, caso os barcos tenham as velas, o trajeto até o mar torna-se 
mais eficiente e rápido. Adicionalmente surgem facilitadores no processo, ou seja, conexões que se 
ocorrerem, facilitam o processo de deslocamento do barco, no esquema representados pelo vento que 
interage com a vela do barco e a ausência de pedras no rio que facilita a chegada ao mar.

4.1.1 Direcionadores

O aumento dos riscos relacionados à água para as empresas pode surgir de muitas formas, incluin-
do potenciais aumentos de custos, atrasos nos processos e produção, limites à expansão da capacidade, 
queda na demanda de produtos e serviços e alteração das preferências e expectativas dos clientes. As 
organizações capazes de avaliar esses riscos com precisão e desenvolver estratégias eficientes de utili-
zação da água terão uma maior probabilidade de mitigar os riscos e alavancar as oportunidades asso-
ciadas a este recurso. 

A adoção de metodologias que utilizem a abordagem 5R para economia circular da água, possui di-
recionadores na forma de incentivos que tem por objetivo estimular a mitigação dos riscos relacionados 
à água ao mesmo tempo que promovem melhorias operacionais (Martin, B. A., 2009).

Expectativas do Stakeholders

As expectativas dos stakeholders em relação ao impacto na disponibilidade e na qualidade da água 
direcionam as organizações para um maior foco na gestão dos recursos hídricos. Tais expectativas am-
bientais aumentadas geram uma pressão para que as empresas aprimorem práticas de uso e controle 
dos recursos hídricos. Uma empresa que se apresente ao mercado como usuária responsável de recur-
sos naturais, entre eles a água, aumenta seu valor reputacional entre os stakeholders. 
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Assim que os direcionadores do processo tenham sido identificados, as opções para redução, reuti-
lização ou reciclagem de água podem ser avaliadas de maneira estruturada.

Disponibilidade de água (atual e futura)

As organizações necessitam de licenças para operar que limitam a retirada de recursos naturais. A 
utilização de águas residuais de volta ao processo, diminui a necessidade de grandes volumes de capta-
ção de água para operar, conferindo maior resiliência do negócio frente a possíveis riscos de escassez 
hídrica. Além disso, desconsidera a necessidade de disposição de efluentes. Uma empresa que atue utili-
zando subprodutos de volta ao processo, passa a ser menos dependente de novos recursos para manter 
sua operação, adquirindo maior oportunidade de crescimento.

A pesquisa realizada em 2014, pela FIESP com o setor industrial paulista mostrou que para as 
empresas de grande porte, um possível racionamento de água teria um forte impacto para 29,5% das 
grandes empresas. 67,7% das empresas de todos os portes estavam preocupadas com possibilidades 
de racionamento de água em São Paulo dada a crise que assolou o estado. Uma das justificativas para 
essa preocupação se dava pelo fato de que 54,5% das empresas não tinham fonte alternativa de cap-
tação de água.

Custos e recursos

Os custos relacionados ao consumo de água são um direcionador-chave na promoção da aborda-
gem 5R. O aumento de custos indiretos relacionados à água podem ter um impacto maior do que quan-
do comparados ao aumento dos custos diretos de aquisição de água. Eles aparecem em uma variedade 
de despesas associadas ao uso da água e são percebidos nas seguintes áreas relacionadas:

• tratamento para assegurar que a água utilizada nas operações da organização seja de qualidade 
adequada;

• o tratamento de águas residuais e a mitigação da poluição da água para atender a normas mais 
rigorosas do limite de poluentes (baseados na saúde da bacia hidrográfica, proteção das espé-
cies ameaçadas de extinção e do meio ambiente);

• atividades necessárias para expandir o abastecimento de água disponível, tais como construção 
de barragens, desvio de água, perfuração de poços e proteção de novos recursos hídricos;

• cobranças impostas por fornecedores que utilizam processos intensivos em água ou criam im-
pactos significativos da água;

• absenteísmo de trabalhadores, decorrente da contração de doenças transmitidas pela água

A redução da extração de água pode culminar em economias significativas de energia e produtos 
químicos para a sua purificação, além de reduzir taxas de descargas de efluentes. Além disso, a co-
brança pelo uso tem se mostrado um direcionador para adoção de uma abordagem de gestão hídrica, 
a partir do momento em que o preço para adquirir o recurso passa a ser um ponto de atenção na 
estratégia das empresas.   

Em São Paulo, 54,5% das empresas 
não tinham fonte alternativa de 

captação de água
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Até o momento, a cobrança pelo uso da água vem sendo executada na Bacia do Rio Paraíba do Sul, 
nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na Bacia do Rio São Francisco, na Bacia do Rio Doce, na 
Bacia do Rio Paranaíba e na Bacia do Rio Verde grande, todos rio sob Domínio da União.

FIgURA 11: Situação atual da cobrança em algumas Bacias Hidrográfi cas do Brasil. 

Fonte: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx

Frameworks regulatórios emergentes

Os pontos mais relevantes a serem considerados na implementação de uma regulação para o reúso 
de água são a escassez de água e a necessidade de gerenciar a demanda pelo recurso (WBCSD, 2017 ). 
Estes são resultado do crescimento populacional e do crescimento econômico de países em desenvolvi-
mento que inseriram em suas economias diversos produtos que consomem água em seus processos de 
manufatura (Abiquim, 2016). Em alguns países já estão sendo adotadas formas de mitigação dos riscos de 
escassez hídrica por controle do consumo, através de regulamentações restritivas que exigem descarga lí-
quida zero (ZLD) e por meio de padrões globais defi nidos e acompanhados através de compliance interno.

4.1.2 Impulsionadores do processo

Adicionalmente aos direcionadores para uma abordagem de gestão dos recursos hídricos focada 
nos 5R, são observadas boas práticas como impulsionadoras do processo, ou seja, se consideradas 
quando da implementação da abordagem, otimizariam tempo e resultados. 
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Projeto de Lei – Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) tem como objetivo promover a valorização dos ambientes 

naturais, por meio da premiação financeira a proprietários de áreas que se comprometam com a conserva-
ção das áreas naturais e adoção de práticas conservacionistas de uso do solo, garantindo assim a manuten-
ção e melhoria dos serviços ambientais providos por suas propriedades. A atuação no tema PSA se dá com a 
formalização de parcerias com instituições locais, geralmente secretarias municipais e estaduais, fornecendo 
o apoio técnico e um conjunto de ferramentas, metodologias, sistemas de gestão e procedimentos necessá-
rios à estruturação e execução das iniciativas de PSA (The Nature Conservancy, 2017). O processo se encon-
tra ainda em tramitação. Paralelamente a isso, projetos que beneficiam proprietários de terras ou mesmo a 
comunidade local que preservam recursos naturais, como a água, vem sendo implementados. Esses proje-
tos geralmente estão em locais em que a escassez hídrica traria grandes perdas econômico-financeiras para 
indústrias e empresas que ali se instalam.

Alguns projetos já estão bem avançados no Brasil, como exemplo, a prefeitura de Extrema (MG) desen-
volveu o Pagamento por Serviços Ambientais aos produtores que, ao abrirem mão de uma área em suas 
terras que poderia ser usada como pastagens ou agricultura, recebem dinheiro da Prefeitura como compen-
sação pelos serviços ambientais prestados (Conservador das Águas de Extrema – MG é referência nacional). 

No Brasil, o PSA ainda carece de uma Política Nacional. Dois Projetos de Lei, um do Senado (PLS 276/2013) 
e um na Câmara (PL 726/2007) buscam instituir a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA). Entretanto, esses Projetos de Lei estão há mais de 10 anos em trâmite, gerando insegurança jurí-
dica para as empresas. Alguns estados e munícipios na ausência de uma legislação nacional criaram marcos 
próprios, o que permite o desenvolvimento de projetos, mas ainda assim não dão a segurança necessária 
para maior engajamento do setor empresarial, o receio é que o surgimento posterior de uma lei nacional 
possa modificar o que já está sendo feito nos estados e municípios.

Programa Produtor de Água – ANA 
Desenvolvido pela Agência Nacional de Águas – ANA, o Programa Produtor de Água tem como foco o 

estímulo à política de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA – voltados à proteção hídrica no Brasil. O 
Programa apoia, orienta e certifica projetos que visem a redução da erosão e do assoreamento de manan-
ciais no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade, a ampliação e a regularização da oferta de água em 
bacias hidrográficas de importância estratégica para o país. 

Os projetos são de adesão voluntária e voltados a produtores rurais que se proponham a adotar práticas 
e manejos conservacionistas em suas terras com vistas à conservação de solo e água. Como os benefícios 
resultantes das práticas ultrapassam as fronteiras das propriedades rurais, beneficiando os demais usuários 
da bacia, os projetos preveem a remuneração dos produtores participantes com base nos benefícios gera-
dos em sua propriedade. O Programa nesse formato está alinhado com o Princípio do Provedor-Recebedor 
que prevê bonificação aos usuários que geram externalidades positivas em bacias hidrográficas. Para serem 
contemplados com a marca “Produtor de Água” os projetos devem atender a uma série de condicionantes e 
diretrizes estabelecidas pela ANA.

Desde o início do programa cerca de 50 proprietários rurais já foram beneficiados, representando cerca 
de 250 hectares de floresta protegidos. Os recursos são oriundos de um fundo com recursos da Prefeitura 
Municipal e dos parceiros da iniciativa: Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI), Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo (EDR/Guaratinguetá), Companhia 
de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) e Agência Nacional de Águas (ANA) e BASF.

Em Guaratinguetá, a BASF e a Fundação Espaço ECO apoiam o projeto de incentivo ao Produtor de Água 
que visa aumentar e garantir a disponibilidade de água no Ribeirão Guaratinguetá, responsável pelo abaste-
cimento de 90% da população no Município. 

Fonte: Programa Produtor de Água – ANA: http://produtordeagua.ana.gov.br/
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Gestão integrada de recursos urbanos

Ao analisar o fluxo de água por completo no meio urbano (dependências, pressões e oportunidades) 
é possível garantir a administração dos recursos hídricos por toda a cadeia de valor, através de sinergias 
que conectam todo o setor.

Conexão com stakeholders além dos limites tradicionais 

A economia circular de água transcende as barreiras convencionais administrativas, políticas e geo-
gráficas e faz com que ocorram novas conexões que podem contribuir para um gerenciamento urbano 
integrado de água.

Lideranças 

Mudanças na forma tradicional de uso e gerenciamento dos recursos hídricos exigem que exista 
uma liderança que inspire decisões que criem uma consciência com padrões de consumo mais susten-
tável e maior eficiência de processos na cadeia de suprimentos.

Inovação 

A economia circular vai trazer mais urgência por inovações no setor, em relação às tecnologias dis-
poníveis, processos etc.

Novo modelo de negócios 

Alteração do tradicional modelo de negócios que considera “vender produtos” para o novo modelo 
de “vender negócios” pode transformar empresas em fornecedoras de recursos que tenham maior valor.

4.1.3 Facilitadores do Processo

No decorrer do processo, podem aparecer conexões de grande relevância, ou seja, onde água, energia 
e materiais se interceptam e surgem oportunidades que favorecem a transição para uma economia circular.

Conhecimento dos consumidores

Consumidores conhecedores do tema hídrico podem influenciar na forma com que o mesmo é 
endereçado. Cidadãos bem informados conseguem pôr em prática melhores soluções e decisões, tanto 
pessoais quanto profissionais. Consumidores com essas características passam a se envolver no modelo 
de serviços e produtos para atender suas necessidades

responsabilização do setor industrial

O setor industrial pode trazer à tona um olhar mais focado em soluções de larga escala para pro-
mover a economia circular, uma vez que se apresentam como grandes usuários e em alguns casos 
como poluidores da água além de potenciais consumidores de materiais provenientes dos efluentes. 
Diminuindo sua dependência e consequentemente sua pegada hídrica (mais informações a seguir no 
Box 24), diminuem os riscos ambientais a que se sujeitam e que impõe à sociedade, relacionados aos 
recursos hídricos

Plantas de tratamento de Águas residuais

Plantas de Tratamento de Águas Residuais, que antes do surgimento da abordagem 5R eram 
vistas como refinarias, possuem atualmente novo potencial, uma vez que removendo elementos da 
água, que eram tidos como poluentes, agora são também vistos como recursos reciclados podendo 
ser reutilizados.

Globalmente, o reúso não potável é usado majoritariamente na irrigação agrícola (32%) e paisagís-
tica (20%), seguido pela industrial com 19,3%. No Brasil, estima-se que um número entre 20 e 30% das 
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Braskem - Projeto Aquapolo
A Braskem tem uma experiência com projetos de reúso extremamente positiva, tanto por questões 

operacionais e reputacionais, mas principalmente por redução de custos. A qualidade da água está melhor, 
a eficiência térmica na troca está melhor e assim se reduz o custo variável de energia da planta.

O Projeto Aquapolo, é uma parceria da SABESP com a Odebrecht Ambiental (atual BRK Ambiental). É o 
maior empreendimento para a produção de água de reúso industrial na América do Sul e quinto maior do 
planeta. Está apto a produzir 1.000 litros/segundo de água de reúso. A cada litro de água produzida em suas 
instalações, outro litro de água potável é economizado e disponibilizado para o consumo humano

A Braskem assumiu que consumiria 65% de toda água produzida no Aquapolo garantindo que o projeto 
se mantivesse. O consumo no Aquapolo, porém, nunca ultrapassou o percentual de consumo de 75% da 
sua capacidade total, o que demonstra o quanto o setor industrial ainda não considera o risco da água. Caso 
estivesse sendo utilizado em sua totalidade, já poderia haver a demanda de instalação de outras unidades 
em São Paulo.

Num primeiro momento, a empresa não tinha a clareza de que ele era, além de um projeto de melhoria 
de eficiência hídrica, também um ótimo projeto que ofertaria água de boa qualidade. Para exemplificar, uma 
planta que utilizava água em sua torre de resfriamento, operava com a mesma água durante 4 ciclos. Com 
a água proveniente do Aquapolo passou a operar com 8 ciclos. A qualidade da água permitiu que fossem 
realizados mais ciclos internos e assim melhorar a eficiência dentro da própria planta. A utilização de água 
de reúso proveniente do Aquapolo permitiu que, durante a crise hídrica de 2014 na Região Sudeste, a em-
presa operasse normalmente e até alcançasse recordes de produção (de 2014 para 2015), enquanto outras 
empresas atuando na mesma região tiveram que diminuir sua carga de operação.

empresas fariam algum tipo de reúso de água não potável. Dessa forma o reúso é ainda incipiente com 
a maioria dos projetos produzindo cerca de 50 litros por segundo.

Com uma variedade maior de opções para o uso da água em diferentes qualidades, as plantas de 
tratamento de água conseguem processar as mesmas moléculas de água, porém com maior eficiência.

O reúso, portanto, torna-se uma ferramenta essencial para garantir a segurança hídrica, porém há 
ainda grandes obstáculos para esse mercado, sendo um dos principais a ausência de regulamentação 
federal que compromete a agenda e impede investimentos e a formação de parcerias-público-privadas.

Participação da agricultura

O setor da agricultura é o maior consumidor de água além de ser um poluidor representativo do 
recurso. Dessa forma é essencial que forme alianças criando oportunidades de negócio visando maior 
eficiência, melhorias e valor adicionado aos produtos hídricos finais.

aumento da eficiência na distribuição

Os sistemas de água existentes, de maneira geral, são ineficientes, com perdas significativas, grande 
desperdício e poluição do recurso. O caminho que a água transita deve ser reestruturado para um loo-
ping fechado com opções de cascata de qualidade de água e diferenciação por uso. 
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4.2 Barreiras

As organizações podem encontrar entraves ou barreiras na implementação da abordagem 5R, entre 
as mais relevantes

regulamentação

Tem-se hoje na legislação brasileira uma ausência tanto em relação aos incentivos para que as em-
presas adotem abordagens de economia circular em seus processos (sem incentivo tributário) quanto 
em relação a regulamentações mais restritivas. As regulamentações em diversos setores (alimentício e 
de bebidas, por exemplo) limitam as possibilidades da reutilização da água. 

As empresas precisam então estabelecer padrões que não conflitem com as regulamentações locais 
ou regionais, o que pode ser uma dificuldade quando consideramos empresas de presença global e que 
desenvolvem tecnologias padronizadas para seus processos. Dessa forma, o uso direto de águas residuais 
na produção de bens de consumo não é aceito ao mesmo tempo em que a redução do volume de água 
pode estar em discordância com regulamentações que estipulam as concentrações máximas de algumas 
substâncias nos efluentes. Obter aprovação por uma agência reguladora local, para mudanças de proces-
sos relacionadas à água que afetam a qualidade de um produto final, também pode ser uma barreira. 

Apesar de a promoção de atividades de redução do uso da água6 (considerando a generalidade dos 
artigos propostos) e de recuperação de mananciais7 já possuírem legislações específicas de incentivo, a 
promoção de leis de incentivos de reúso da água não avançou da mesma forma. Atualmente, existem 
dois projetos de lei em tramitação no Senado - PLS n° 58, de 2016, que disciplina o abastecimento de 
água por fontes alternativas (incluindo reúso), e o PLS n° 12, de 2014, que estabelece incentivos tribu-
tários que estimulem a prática de reúso de água em todo o território nacional. A falta de legislação es-
6 - Lei 12862/13 - Altera a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com o objetivo de incentivar a economia no consumo de água.
7PSA – Pagamento por Serviços Ambientais.

Sanasa - Programa de Combate às perdas de água 
Empresas como a Sanasa, de Campinas, mostram a vantagem econômica de se 

investir em redução de perdas. Desde a implantação do Programa de Combate às 
Perdas de Água, no período compreendido entre os anos de 1994, em que a popu-
lação era de 892.817 habitantes, e 2016, com população de 1.173.370 habitantes 
(crescimento populacional de 31%), aliado ao crescimento econômico ocorrido no 
município de Campinas, não houve a necessidade de ampliação da outorga, devido 
à redução das perdas de água, de 37,7% para 21,6%. Nesse período, mesmo com o 
aumento do volume consumido, o volume captado per capita veio registrando que-
das em consequência dos resultados das ações de redução de perdas. A eficiência 
do sistema de distribuição que antes era de 62,3% saltou para 80,1%. O volume 
de água poupado foi de 312.894.000 m³, o que representa uma economia de R$ 
517.302.000 até 2012.

Resultados 1994-2016
Eficiência do Sistema de Distribuição 62,3% - 78,4%
Índice de Perdas de Faturamento – IPF 34,6% - 12,5%
Volume de Água Economizado 454 milhões m³
Recurso Economizado R$ 962 milhões
Recurso Investido R$ 204 milhões
Recurso Economizado – Recurso Investido R$ 758 milhões
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pecífica e de incentivos é uma barreira à expansão do reúso de água, pois causa, dentre outras coisas, 
insegurança jurídica. Devido ao seu grande potencial de contribuição para a sustentabilidade dos recur-
sos hídricos, a superação desta barreira é essencial para a promoção eficiente da economia circular de 
água no país, principalmente porque seu custo benefício supera o de alternativas como dessalinização.

Qualidade da Água

Outra barreira na implementação de metodologias que consideram a abordagem 5R gira em torno 
da falta de confiança por parte da população nas regulamentações que especificam a qualidade da água 
resultante de efluentes tratados advindo, também, de um preconceito e desconfiança com esse tipo de 
tecnologia. Entretanto, na realidade de hoje, nossas fontes de tomada de água muitas vezes se apresenta-
ram extremamente poluídas e demandam um esforço de tratamento quase tão grande quanto o de reúso.

recursos (investimentos, operação e recursos humanos)

Os custos e o valor da reutilização de água podem ser barreiras em vários estágios. Os retornos so-
bre o investimento (ROI) em projetos relacionados à economia circular, podem ser uma barreira uma vez 
que os preços cobrados na obtenção da água são extremamente baixos quando comparados aos custos 
da implantação de infraestruturas de projetos que considerem processos da abordagem 5R. Além disso, 
ainda em relação à infraestrutura, também existirão investimentos para otimizar controles operacionais 
para a conservação de água, custos de manutenção ou mudanças nas operações (para sustentar reduções 
de água nos processos) e custos de implementação e follow-up. Adicionalmente, os custos relacionados a 
recursos humanos também poderão ser vistos como barreiras. No entanto, se inserirmos na equação os 
custos de riscos de desabastecimento com redução de produção ou limitações para a expansão produtiva, 
a relação de retorno de investimento caminha para positiva e vantajosa no médio e longo prazo.

Falta de conscientização

A conscientização sobre os benefícios da reutilização de água, especialmente em áreas sujeitas à es-
cassez de água é de extrema importância. No entanto, os projetos propostos para reduzir, reutilizar e 
reciclar a água geralmente enfrentam prioridades conflitantes e resistência de muitas partes (tomadores 
de decisão, stakeholders etc.). Na maioria das vezes o tema hídrico é considerado apenas mais um tema 
ambiental para ser resolvido e muitas vezes alocado junto com a questão climática, sendo este um equívo-
co, uma vez que os problemas climáticos geralmente envolvem questões globais e o problema de dispo-
nibilidade hídrica é sempre local. Aumentar a consciência da necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar a 
água em toda a organização requer um conhecimento das barreiras e dos direcionadores em cada nível.

Não existe o conhecimento pela maioria das empresas sobre todos os processos que a água passa 
até que chegue às suas operações e, dessa forma, não é dado o devido valor a esse recurso.  

Disponibilidade de tecnologias, técnicas de contabilização e avaliação de riscos 

Outro desafio no avanço da utilização de águas residuais tem sido a falta de dados confiáveis e atua-
lizados em relação às tecnologias e ferramentas disponíveis adequadas para gestão de cada processo 
e setor UN WATER, 2017). A falta de dados mostra a necessidade e esconde oportunidades de reduzir, 
reutilizar e reciclar a água, tornando-se muitas vezes uma barreira de difícil superação. 

Ao mesmo tempo, as tecnologias existentes para adequação dos sistemas podem ser economicamen-
te muito onerosas, impedindo a entrada gradual de muitas empresas interessadas numa abordagem de 
economia circular, se não consideradas todas as variáveis de riscos hídricos e climáticos para a produção.

Falta de diálogo

A falta de diálogo pode ser outra barreira para a implementação de ações que envolvam a aborda-
gem 5R. Dependendo da questão, a ação coletiva das partes interessadas locais pode ser necessária. Os 
diálogos podem ser promovidos pelas partes interessadas e pelo governo. Os princípios abaixo devem 
ser considerados para estruturar o engajamento e a governança:
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 - Abordagem de tomada de decisão (análise das partes interessadas)

- Objetivos, compromissos e responsabilidades claras

- Acesso à informação e dados disponíveis

- Compras e acordos, aprendizagem, ajuste e melhoria

- Quadros legais, regulamentares e políticos

- Entrega de resultados

4.2.1 Superação das barreiras e identificação de oportunidades
Ações, Ferramentas de gestão e Tecnologias

regulamentação

Como forma de superar as barreiras impostas pelas regulamentações restritivas e de pouco ou 
nenhum incentivo à economia circular de água, devem ser identificadas as regulamentações e sistemas 
que mais favorecem a implementação da abordagem 5R.

Algumas estratégias para superar a barreira de regulamentações restritivas à economia circular são:

• Verificar qual a qualidade de água necessária para o processo, determinando se a qualidade 
será um fator limitante para o sucesso do mesmo

•  Estabelecer procedimento padrão que especifique limites de concentração dos efluentes

• Certificar-se de estar sempre atualizado com as especificações para qualidade de água

• Promover o diálogo com órgãos reguladores em relação à concentração máxima permitida de des-
carga de efluentes, apresentando os benefícios da redução da água na diluição dos componentes

• Identificar um uso alternativo para o fluxo de resíduos

• Promover incentivo tributários para facilitar a adoção de tecnologias (Larson, W, 2012)

Qualidade da água

Incentivos regulatórios e fiscais e campanhas de disseminação do uso são algumas formas que po-
dem ser eficientes na quebra da barreira sobre a qualidade da água tratada proveniente da reciclagem 
e/ou reúso de efluentes.

recursos (investimentos, operação e recursos humanos)

Barreiras como falta de ROI, de infraestrutura e de recursos humanos podem gerar opiniões de 
resistência em relação à implementação de projetos de gerenciamento circular da água. Como forma de 
superar esses entraves as empresas devem integrar os processos de redução, reutilização e reciclagem 
de água em suas operações e infraestrutura próprias. Considerar os itens abaixo para concretizar apro-
vações de projetos de eficiência no uso da água:

• Garantir que a avaliação total do custo da água esteja considerada

• Apresentar razões para a implementação de um projeto de redução que apresentem motivos além 
de benefícios financeiros (percepção pública, prevenção de riscos, benefícios para a comunidade)

• Desenvolvimento de um ROI que reflita o valor intrínseco e os riscos associados à água

• Verificar se existem subsídios do governo que poderiam ser considerados

• Realizar uma pesquisa entre os principais concorrentes para justificar uma cultura com foco em 
sustentabilidade

• Automatizar os sistemas de manutenção para garantir operações corretas e eficientes em ter-
mos da água

• Formalizar um programa de pós verificação aos projetos de água para garantir que atenderam 
às expectativas
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• Incorporar a economia de água dos projetos nos orçamentos de plantas futuras

Falta de Conscientização

A falta de conhecimento das questões relacionadas à água (escassez, qualidade, etc.) pode atrasar 
e até impedir que projetos de eficiência de uso da água aconteçam. Uma forma de contornar essa bar-
reira é valorar o real custo da água em todos os processos (energia de transporte da água, energia para 
aquecer e resfriar a água) e em toda a cadeia relacionada uma vez que, na maioria das vezes, eles são 
subestimados. Para promover o conhecimento no assunto devem ser considerados:

• Desenvolver formas de visualização do desempenho de cada planta

• Compreender e endereçar as preocupações que surgirem

• Estabelecer prêmios de reconhecimento por boas ideias

• Participar em Grupos de Discussão e Fóruns do tema Água

• Desenvolver previsões do impacto do estresse hídrico na planta

• Incorporar hidrômetros nos equipamentos que utilizam água e lançar os registros numa base 
de dados 

Disponibilidade de tecnologias, técnicas de contabilização e avaliação de riscos 

A disponibilidade de tecnologias pode ser incrementada por meio de incentivos regulatórios e princi-
palmente fiscais, que sirvam de incentivo para a disseminação tecnológica. Já a ampliação da utilização de 
técnicas de contabilização de água e avaliação dos riscos relacionados ao uso e disponibilidade do recurso 
estão relacionados com o aumento da percepção pelos atores da água como um recurso estratégico.

Falta de diálogo

Estimular o diálogo com os diversos stakeholders sobre a abordagem circular de água pode aumen-
tar a conscientização da necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar água, tanto dentro da empresa como 
fora. Algumas sugestões de táticas que estimulem o diálogo:

• Estabelecer um diálogo aberto com os diversos stakeholders e garantir que todos tenham os mes-
mos objetivos

• Apresentar formas de utilizar água de reúso fora dos processos da empresa
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D evido à mudança de paradigma imposta pela necessidade cada vez mais latente do uso sus-
tentável dos recursos hídricos disponíveis, surgiram diversas ferramentas com o objetivo de 
auxiliarem as empresas a gerenciarem adequadamente seus recursos hídricos, identificar 

oportunidades, mitigar riscos, superar barreiras e reportar as informações para suas partes interessadas.

As ferramentas de gestão podem ser utilizadas dentro do contexto estratégico definido por uma 
organização para a gestão dos recursos hídricos – dentro de suas operações e ao longo de sua cadeia de 
suprimentos – servindo como um meio efetivo de levantamento de informações e dados quantitativos e 
qualitativos para suporte à tomada de decisão.

Dentro do contexto da abordagem 5R, estas ferramentas podem auxiliar as organizações a:

- Identificar e avaliar a situação local e global dos recursos hídricos (disponibilidade, escassez, de-
manda etc.) onde estão localizadas suas operações e de sua cadeia de fornecedores;

- Contabilizar o uso da água e identificar os impactos relacionados;

- Identificar riscos e oportunidades de redução, reciclagem, reúso, recuperação e restauração;

- Determinar planos de ação e estipular metas;

- Monitorar e comunicar o desempenho relacionado às ações estratégicas e compromissos assumidos. 

Inseridas em um contexto estratégico determinado por cada organização, estas ferramentas de 
gestão devem ser os instrumentos que conduzem seu desenvolvimento, promovendo uma abordagem 
holística da gestão de recursos hídricos.

A figura proposta a seguir apresenta uma compilação de ferramentas de gestão, que podem ser 
utilizadas individualmente ou de forma combinada. Para algumas ferramentas, existem customizações 
setoriais específicas.

FIgURA 12: Apresentação das ferramentas divididas em customizações setoriais específicas.
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Management Tools
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Governance
(OECD)

Water Risk 
Monetizer

Local Water
Tool

(GEMI)



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 61

BASF – Responsible Care
No sistema de gestão global do Responsible Care® da BASF, adotado mundialmente, são previstas diversas ini-

ciativas e ações de proteção ambiental, dentre elas a gestão sustentável da água. Esta gestão engloba ferramentas 
de análise de risco, WRA – Water Risk Assessment, que avalia os sistemas de contenção e tratamentos de efluentes 
visando prevenir qualquer vazamento e/ou contaminações não intencionais nas unidades produtivas. 

As principais ações da gestão de recursos hídricos são:
• Medidas para reduzir o consumo de água são consideradas e implementadas utilizando aspectos econô-

micos e técnicos.
• Efluentes compreendem águas residuais de processo, oriundas de lavagem e limpeza, águas de combate a 

incêndios, águas pluviais bem como efluente sanitário são tratados em Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETEs) próprias ou externas.

• Procedimentos operacionais descrevem a operação adequada para o Tratamentos de Efluentes. Medidas 
a tomar em caso de mal funcionamento das instalações de tratamento de efluentes são definidas por 
escrito.

• As emissões nos efluentes são regularmente amostradas/monitoradas.
• Em sites produtivos, um inventário com as correntes de águas residuais/efluentes relevantes está dispo-

nível.
• Em sites produtivos, uma Avaliação de Risco de água/efluentes está disponível quando aplicável, incluindo 

proteção das águas de resfriamento, retenção de água de combate a incêndios e gestão de vazamentos, 
águas residuais de processo (purificações, destilações), águas residuais geradas em processos de limpeza, 
águas superficiais (potencialmente contaminadas em contenções primárias de plantas, retenções secun-
dárias, pits, estações de envase) e água de condensado de vapor (ver Documento Guia “Análise de Riscos 
de Água/Efluentes - WRA”).

• Em instalações de produção, um balanço hídrico está disponível incluindo fornecimento, usos de água 
bem como efluentes gerados.

• Metas regionais e ações específicas de redução no consumo são definidas nas unidades produtivas.  
Além disso, em áreas propensas à escassez hídrica, a BASF implementa mundialmente a ferramenta EWS – 

European Water Stewardship, utilizada para garantir que nestes locais a água utilizada pelas suas unidades não 
afetem o fornecimento do recurso para a população que tem prioridade no uso. 

Petrobras - Identificação e mitigação de riscos de escassez hídrica
Para avaliar a exposição das suas instalações a riscos de escassez hídrica, a Petrobras utiliza diferentes fer-

ramentas. Uma delas é o Índice de Risco de Escassez Hídrica (IREH), elaborado em parceria com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O Índice é uma ferramenta prática, de rápida aplicação e métrica comparável 
entre diferentes instalações. Dessa forma, a sua aplicação permite mapear e comparar os riscos entre diferentes 
instalações, colaborando na identificação e priorização das localidades e unidades operacionais para as quais a 
empresa deve direcionar o desenvolvimento de estudos de disponibilidade hídrica detalhados ou implementar 
outras medidas de mitigação ou monitoramento de riscos. A metodologia do IREH leva em consideração não só 
a suscetibilidade das instalações à escassez física do recurso hídrico, mas também as vulnerabilidades das bacias 
hidrográficas e as ações de resiliência desenvolvidas pelas instalações. 

Entre 2015 e 2016, a Petrobras aplicou essa metodologia em um conjunto de unidades operacionais que res-
pondem por cerca de 90% do total de água doce captada por suas operações no Brasil, o que possibilitou a classi-
ficação de tais instalações nas cinco faixas de magnitude de risco previstas pelo Índice. Avaliando esses resultados 
em conjunto com a representatividade financeira de cada unidade, a companhia realizou a seleção e a priorização 
das instalações a desenvolverem ações visando à segurança hídrica.

A partir de então, em 2017, estabeleceu-se e foi iniciada a implementação de um plano de ação corporativo 
para mitigação e acompanhamento dos riscos hídricos para as instalações selecionadas, composto por 40 ações 
que envolvem a participação das unidades em fóruns de recursos hídricos (como os Comitês de Bacias), o desen-
volvimento de estudos detalhados para avaliação de disponibilidade hídrica local e de estudos sobre oportunida-
des de racionalização do uso da água, a condução de pesquisas com foco em desenvolvimento tecnológico para 
otimização do uso da água, dentre outras. 

A Petrobras estabeleceu também uma sistemática corporativa para reaplicação de todo o processo, visando 
à melhoria contínua e à constante identificação e mitigação dos riscos de escassez hídrica: o IREH deve ser rea-
plicado periodicamente e, com base nos seus resultados, as instalações expostas aos maiores riscos devem ser 
priorizadas e o plano de ação corporativo atualizado com as novas ações porventura necessárias. 
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U m dos principais desafios de gestão da água é a falta de métodos para o reconhecimento 
corporativo da água como um ativo que possa ser contabilizado.

A contabilização do recurso hídrico é fundamental para refinar o entendimento dos 
impactos que o negócio está sujeito em termos financeiros quantificáveis. Da mesma forma, a avaliação 
de pertinência e eficácia de uma política pública ou de incentivos para o uso racional dos recursos por 
pessoas e empresas depende da contabilização com algum nível de acurácia dos resultados gerados por 
esses incentivos, tornando esses instrumentos passíveis de avaliação e evolução a cada ciclo.

Analogamente, a contabilização permite a racionalização do processo de decisão e pode auxiliar na 
identificação de oportunidades de ganhos diretos e indiretos relacionadas à água.

Exemplo: desenho de produtos para um menor consumo de água, auxiliando a redução de consu-
mo dos clientes e, portanto, reduzindo custos e riscos aos consumidores, aumentando a reputação da 
empresa e ganhando um mercado que deve crescer à medida que a água se torna mais onerosa.

Entretanto, há algumas importantes dificuldades em contabilizar a água que decorrem do fato de 
ser um recurso natural compartilhado entre todos na sociedade, com diferentes usos, percepções de 
valor e objetivos.

Assim, recomenda-se para a escolha do método de contabilização do recurso água o uso da seguin-
te matriz, de acordo com a dimensão esperada de contabilização do recurso.

GESTãO DA ÁGUA
Contabilização Monetária Contabilização Física

Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo

Pa
ss

ad
o

In
fo

rm
aç

õe
s 

G
er

ad
as

 
Ro

tin
ei

ra
m

en
te Contabilização do custo do 

fluxo de água (por exemplo, 
registro de receitas e custos 
da água adquirida e multas 
incorridas)

Contabilização de despesas de capi-
tal de água (por exemplo, coleta de 
dados sobre as despesas reais de 
capital anual em tecnologias de re-
dução de água)

Contagem de fluxo de água 
(por exemplo, coleta de in-
formações diárias de fluxo 
de água azul, verde e cinza 
relacionadas ao processo 
de produção, para identifi-
car hotspots)

Contabilização de impacto de 
capital de água (por exemplo, 
o cálculo de uma empresa de 
vinhos sobre a pegada de água 
anual de seu departamento de 
engarrafamento nos últimos 
cinco anos)

In
fo

rm
aç

õe
s 

Pu
bl

ic
itá

ri
as

Avaliação objetiva das de-
cisões de custo de água a 
curto prazo/relevantes (por 
exemplo, cálculo do custo da 
água e tratamento de águas 
residuais alocadas para a 
produção de um novo carro 
elétrico)

Avaliação objetiva de investimentos 
de redução de água (por exemplo, 
avaliação publicitária da economia 
de custos para um agronegócio de 
investimento em um sistema de ir-
rigação de pivô central de taxa va-
riável)

Avaliação objetiva dos im-
pactos de água a curto 
prazo (por exemplo, coleta 
de uma empresa de mine-
ração de carvão de infor-
mações volumétricas e de 
qualidade sobre um derra-
mamento de rejeitos numa 
uma barragem com falha)

Avaliação objetiva do investi-
mento em água (por exemplo, 
revisão dos benefícios físicos da 
instalação de coberturas de ar-
mazenamento de água necessá-
rias devido ao aumento da eva-
poração causada pelo aumento 
das temperaturas

Fu
tu

ro

In
fo

rm
aç

õe
s 

G
er

ad
as

 
Ro

tin
ei

ra
m

en
te

Orçamentação operacio-
nal monetária da água (por 
exemplo, ganhos líquidos 
semanais esperados da nego-
ciação de direitos de água por 
um fabricante de tinta)

Planejamento financeiro a longo pra-
zo da água (por exemplo, previsão 
dos benefícios financeiros futuros a 
serem obtidos com o planejamento 
para reduzir permanentemente a pe-
gada de água da empresa)

Orçamentação física da 
água (por exemplo, redu-
ção mensal projetada no 
volume de água residual 
por uma grande empresa 
de contabilidade como um 
sistema credenciado de ge-
renciamento ambiental é 
introduzido)

Planejamento físico da água a 
longo prazo (por exemplo, pre-
visão da mistura esperada de 
fontes de água disponíveis para 
um resort turístico costeiro em 
uma região árida)

In
fo

rm
aç

õe
s 

Pu
bl

ic
itá

ri
as

Cálculo de água relevante 
(por exemplo, calculo do cus-
to direto e indireto da água 
como um item adicionado 
por um açougueiro ao preço 
do bife carregado para um 
cliente de ordem especial)

Avaliação monetária do investimen-
to no projeto da água (por exemplo, 
avaliação das economias de custos 
esperadas de uma cadeia bancária 
comercial que investe em sanitários 
duplos)

Orçamentação do impac-
to da água (por exemplo, 
consideração do efeito de 
redução de água esperado 
da reciclagem de água ver-
de como água azul em um 
projeto de construção)

Avaliação física do investimento 
ambiental da água (por exem-
plo, cálculo do aumento total 
da água de um investimento em 
tanques de reciclagem de águas 
pluviais por um fabricante de 
produtos de beleza orgânica).

FIgURA 13: Gestão da água em relação à contabilização monetária e contabilização física de uma pers-
pectiva do passado e do futuro. 

Fonte: Schaltegger and Burritt 2000 and Burritt et al., 2002
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As abordagens existentes e técnicas de contabilização variam muito e tornam difícil a escolha das 
ferramentas mais apropriadas para diferentes situações (Christ et al, 2017). A tabela acima tem a inten-
ção de orientar e balancear a contabilização para suporte efetivo à gestão corporativa de água no curto 
e longo-prazos com base em observações pregressas e expectativas futuras.

Para uma efetiva contabilização da água segundo uma perspectiva de gestão corporativa, há que se ter 
em conta a transdisciplinaridade do tema que implica na necessidade de níveis de delegação para a gestão 
e incentivos financeiros alinhados em diferentes áreas do negócio. A integração do uso racional a planos de 
remuneração mostra resultados expressivos pois alinham objetivos pessoais aos objetivos corporativos.

Petrobras - Sistema de informações sobre recursos 
hídricos e efluentes

O DATA HIDRO é o sistema corporativo sobre recursos hídricos e efluentes da 
Petrobras, que contempla o banco de dados da Companhia sobre o tema, possibili-
tando o gerenciamento das informações de forma eficiente, integrada e descentrali-
zada e servindo como uma ferramenta de suporte ao planejamento do uso racional 
da água. 

O sistema recebe registros quantitativos e qualitativos de correntes hídricas de 
entrada e saída das Unidades da Companhia, valores cobrados pelo uso da água, 
informações sobre os sistemas de tratamento e reúso de água e efluentes, além de 
informações sobre empregados da Petrobras que atuam como representantes em 
Fóruns de Recursos Hídricos. 

Como ferramenta de gestão, o DATA HIDRO permite a geração de relatórios que 
subsidiam análises sobre o uso de água e lançamento de efluentes nas instalações 
da empresa, incluindo o balanço hídrico das unidades, a carga poluidora lançada, a 
verificação do atendimento aos padrões de qualidade para uso e padrões de lança-
mento dos efluentes, bem como a apuração de indicadores corporativos de desem-
penho ambiental. Através do banco de dados do DATA HIDRO, a Petrobras também 
consolida o seu Relatório Anual de Recursos Hídricos e Efluentes, que consolidou 
informações de 455 instalações usuárias de água em 2017. 

Atualmente, o mais comum são as empresas utilizarem ferramentas que visam dar transparência ao 
uso na forma de relatos de pegada hídrica. Entretanto o uso indiscriminado desses dados para tomada 
de decisão pode levar a riscos consideráveis em virtude da baixa qualidade dos dados utilizados.

As abordagens existentes e técnicas de 
contabilização variam muito e tornam difícil a 

escolha das ferramentas mais apropriadas
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Assim, recomenda-se a combinação do uso de ferramentas que considerem cinco necessidades 
práticas a serem contemplados pela gestão corporativa de água (Christ et al, 2017).

Pegada Hídrica (Water Footprint)
O conceito de pegada hídrica está essencialmente ligado ao conceito de água 

virtual.

O conceito de água virtual foi criado pelo professor da King’s College de Lon-
dres John Anthony Allan, em 1993. Baseado em uma análise do professor israelense 
Gideon Fishelson, que no final dos anos 1980 afirmou que “a exportação de Israel 
de produtos intensivos em água não fazia muito sentido”, devido ao fato deste país 
possuir recursos hídricos escassos, Allan afirmou que os países importam e expor-
tam água na forma virtual, ou seja, através da quantidade de água utilizada para 
se produzir determinado produto. Nota-se que o adjetivo virtual se refere ao fato 
de que a maioria da água utilizada para produzir um produto não está contida no 
mesmo, sendo esta apenas uma pequena fração da água utilizada para produzi-lo. 

Allan elaborou a ideia de usar a importação de água virtual (vinda através prin-
cipalmente de alimentos) como um meio de aliviar a pressão nos recursos hídricos 
domésticos escassos de um país. Assim, a importação de água virtual se torna uma 
fonte alternativa de água, além dos recursos aquíferos endógenos de uma região – a 
importação de água virtual também pode ser chamada de “água exógena”. 

Através do conceito de água virtual, o professor da Universidade de Twente na 
Holanda, Arjen Y. Hoekstra elaborou o conceito de Pegada Hídrica (Water Footprint) 
em 2002, uma metodologia para quantificar a água virtual de produtos e serviços. 

A pegada hídrica de um local pode ser estimada multiplicando-se todos os bens 
e serviços consumidos pelos respectivos conteúdos de água virtual. A pegada hídri-
ca total de um local se divide em três categorias: a pegada hídrica “azul” (água de 
superfície e água subterrânea) utilizada para produzir os bens e serviços consumi-
dos pelo local. A pegada hídrica “verde”, que é o volume de água que evapora dos 
recursos globais de água verde (água da chuva armazenada no solo). E a pegada 
hídrica “cinza”, que é o volume de água poluída, associada com a produção de bens 
e serviços consumidos pelo local.

A pegada hídrica se distingue de outros indicadores relacionados ao uso da 
água de três maneiras: ela mede a apropriação de água de produtos e serviços pela 
integração do uso e poluição da água sobre toda a cadeia de produção, ela visualiza 
a ligação entre consumo (local) e apropriação (global) dos recursos hídricos e ela 
mede não somente o uso da água “azul” (como indicadores anteriores), mas tam-
bém a água “verde” e a produção de água “cinza” (poluída) (Costa, 2014).

A combinação do uso de ferramentas não pode ser definida genericamente, mas sim dentro do contexto 
de operação de cada organização, de forma a atender a cada uma das necessidades apontadas acima. 

Além disso, a gestão hídrica e a contabilização do recurso não pode se limitar exclusivamente ao 
uso de ferramentas, mas além, especialmente na incorporação dos conceitos de economia circular. Por 
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exemplo no design de produtos, que possam estender sua vida útil, reduzir consumo de água e facilitar 
sua reciclagem, fechando adequadamente o ciclo da economia circular.

Braskem – Reúso versus Captação
O que vale mais: investir em água de reúso ou utilizar 

água de captação de empresas de saneamento? O que a 
Braskem está fazendo é refletir o real custo da água para 
comprovar a melhor eficiência de projetos de reúso de água.

Ao mesmo tempo que a água é um recurso extrema-
mente estratégico para a Braskem, a aprovação desses pro-
jetos demanda comprovações financeiras.

Pensando nisso, estão desenvolvendo um projeto em 
parceria com a FGV para comparar, não apenas o custo 
unitário de uma água fornecida pela SABESP versus o cus-
to unitário de uma água fornecida por um Aquapolo, mas 
sim o preço marginal da água se considerassem o risco caso 
tivessem que reduzir cargas nas operações, o risco de per-
der uma outorga, ou seja, considerando outros custos para 
colocar na conta. Quando vão comparar um projeto de reú-
so terão o custo unitário correto, composto, que deve ser 
comparado com o custo unitário de uma empresa de abas-
tecimento. Ao considerar o custo do impacto das operações 
por redução de carga, diminuição das operações e plantas 
paradas o custo da água fica bem mais alto. Plantas paradas 
significam custos altíssimos para o setor industrial.
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A implementação de soluções tecnológicas é o mecanismo efetivo para a promoção e o de-
senvolvimento das ações planejadas para os elementos da abordagem 5R.

Estas soluções tecnológicas são formadas por conhecimentos práticos e técnicos já expe-
rimentados por diversas organizações. A determinação de qual tecnologia (ou uma combinação destas) 
deverá ser implementada por uma organização irá depender de fatores intrínsecos à sua estratégia 
definida para a abordagem de economia circular de água. 

Isso significa que a escolha das tecnologias deverá considerar a maximização da mitigação dos ris-
cos prioritários e a promoção das principais oportunidades identificadas para os elementos da aborda-
gem 5R de uma organização, com retorno financeiro atrativo e benefícios socioambientais.

As tecnologias apresentadas neste Guia são aplicáveis a diversos setores econômicos. Os casos iden-
tificados se concentram principalmente em atividades de redução no consumo de água e no descarte de 
efluentes – Redução, Reúso e Reciclagem. Estas atividades estão relacionadas à ampliação nas ações de 
Ecoeficiência desenvolvidas principalmente no setor industrial, na busca pela redução no consumo de 
insumos, melhoria de eficiência operacional e redução de custos.

Há diversas opções de tecnologia de Reúso e Reciclagem de efluentes. Em geral, tecnologias de 
Reúso são implementadas para fins não-potáveis, relacionados à destinação dos efluentes tratados para 
sistemas de resfriamento, processos, alimentação de caldeiras, lavagem, entre outros. Já a Reciclagem é 
necessária para situações operacionais que exigem efluentes tratados com nível de qualidade superior 
à água de reúso. 

Além disso, há tecnologias de Reúso e Reciclagem que tratam efluentes industriais e a água resultan-
te é destinada de volta à bacia hidrográfica de qual foi retirada (de acordo com parâmetros pré-definidos 
por lei) também podem ser classificadas como tecnologias de Restauração ou Reabastecimento.

Estas soluções tecnológicas podem ser aplicadas individualmente ou de forma combinada, seja atra-
vés da combinação de tecnologias de Redução e Reúso, por exemplo, ou da instalação sequencial de 
tecnologias de Reciclagem, dependendo do nível de pureza final pretendido.

Por fim, soluções tecnológicas de Recuperação de recursos (energia, biomassa, nutrientes, etc.) a 
partir do tratamento do efluentes ainda são limitadas em grande escala. As tecnologias de Recuperação 
apresentadas são relacionadas à recuperação de nutrientes, como fósforo e nitrogênio.

Escolha das tecnologias deverá 
considerar a maximização da mitigação 
dos riscos prioritários e a promoção das 
principais oportunidades identificadas
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São apresentadas a seguir algumas tecnologias disponíveis para a implementação da abordagem 5R

TABELA 1: Tecnologias separadas por tipo de processo da abordagem 5R.

TECNOLOGIAS
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U
çã

O
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ú

SO

RE
CI
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CU
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RE
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A
U
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O

Adsorção em Carvão Ativado X X
Aplicações baseadas em Ultravioleta X X
Aproveitamento de Água Pluvial X
Aproveitamento de Condensados de Processos X
Aquifer storage and recovery (ASR) X
Artificial recharge (AR) X
Biodigestor X
Coagulação X
Dessalinização X X
Detector de Perda de Água X
Dióxido de Cloro X
Dispersador de Poeira X
Eletrodeionização X X
Esgoto para Agricultura e Aquicultura X
Evaporação e Cristalização X X
Evaporação por Concentração de Vinhaça (Agricultura) X
Filtração de Areia X X
Floculação X
Flotação por Ar Dissolvido X
Hidrômetro para Segmentação de Consumo X
Irrigação por Gotejamento (Agricultura) X
Membrana Eletrolítica Polimérica (PEM) X
Microfiltração X X
Nanofiltração X X
Neutralização e Precipitação X
Osmose Reversa X X
Processo Avançado de Oxidação Química X X
Processo de Separação por Membranas X X
Reflorestamento X
Separador de Fases (Separador Água/Óleo) X
Torres de Resfriamento sem Químicos X
Tratamento Biológico Aeróbico ou Anaeróbico X
Tratamento de Ozônio X X
Troca Iônica X X
Ultrafiltração X X
WASSTRIP X
Zonas Úmidas Artificiais X

Observação: Neste guia são apresentadas tecnologias classificadas como mais apropriadas para 
reúso ou reciclagem (ou ambas); sua classificação terminológica pode apresentar variações entre orga-
nizações e especialistas. 

O quadro que consta no Anexo 1 apresenta as soluções tecnológicas mais difundidas para os ele-
mentos das abordagens 5R. 
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C rescimento econômico, urbanização, mudanças climáticas, entre outros aspectos, vêm 
pressionando a disponibilidade dos recursos hídricos e gerando competição entre os dife-
rentes usuários. Como resultado, tem-se o aumento dos custos e dos riscos operacionais 

atrelados ao recurso. Paralelamente a isso, as regulamentações têm se apresentado mais rigorosas em 
relação à captação e lançamento dos efluentes.

Se uma gestão sustentável dos recursos hídricos não for implementada, em uma economia em que se 
busca incessantemente o crescimento econômico, o aumento da demanda acarretará em graves conse-
quências. Para contornar essa questão, as indústrias e empresas precisariam se tornar mais independen-
tes do fornecimento de água nos seus processos produtivos além de aumentar sua eficiência. 

Na Economia Circular, a água ocupa seu lugar como produto, ou seja, algo que é processado, en-
riquecido e entregue. Considerada como bem durável ela deve ser mantida num processo fechado e 
contínuo, com zero perdas e reutilizada tanto quanto for possível.

Diante desse cenário, as empresas e indústrias vêm estabelecendo metas internas e externas 
de eficiência.

Para o sucesso da implementação da economia circular de água nas empresas deve haver uma mu-
dança de paradigma significativa, considerando os custos reais da água e também os custos envolvidos 
na concepção de projetos e na tomada de decisões.

Este guia propõe um ponto de partida para empresas que desejam implementar processos de eco-
nomia circular de água às suas atividades.

Fatores chave para o sucesso 
Ao considerar a abordagem 5R de Economia Circular de Água, alguns elementos podem ser levados 

em conta para a melhor adaptação da abordagem e sucesso da implementação. A liderança da empresa é 
responsável por propagar a cultura entre seus funcionários e stakeholders externos. Ao final de um período 
com essa cultura enraizada, a ideia sobre o valor que a água detém muda na mentalidade das pessoas. 

A equipe engajada pela liderança tem maior autonomia e poder de decisão por projetos que demandem 
maior investimento inicial, porém com alto retorno a longo prazo uma vez que haverá redução no consumo 
de água e um menor investimento na adequação da qualidade de água reutilizada em processos internos. 
Ações de tomada de decisão, quando consideradas logo no início das fases de concepção de projetos, per-
mitem mapear todas as variáveis, avaliar as necessidades e considerar as melhores tecnologias e ferramen-
tas disponíveis no mercado, possibilitando a incorporação de mudanças, quando necessárias, para alcançar 
projetos com melhores indicadores. 

O fator mais essencial a ser considerado, é a cooperação entre os consumidores uma vez que a demanda 
para cada setor será diferente. O setor industrial por ter um consumo significativo dos recursos locais, deve 
incorporar a análise de consumo do local que estiver se instalando para avaliar as melhores possibilidades.

26
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8.1 Como se preparar para implementar abordagem 5r

As empresas podem implementar uma abordagem 5R se baseando em decisões futuras e adotando 
como modelo a visão sistêmica:

FIgURA 14: Visão sistêmica dos fatores de influência.

Operações da
Organização Tecnologias

Mudanças
Climáticas

Opinião
Pública

Disponibilidade
hídrica 

População
Economia

Políticas
Públicas

VISÃO SISTÊMICA

A partir do momento que as empresas mapearem os fatores de influência que atuam sob seu ne-
gócio, aplica-se a árvore de decisão, apresentada abaixo. Essa ferramenta auxilia no mapeamento das 
fragilidades que possam existir para a implementação da abordagem 5R.

Como bem durável ela deve ser mantida 
num processo fechado e contínuo, com zero 
perdas e reutilizada tanto quanto for possível
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FIgURA 14: Fluxograma de decisão da abordagem 5R
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De maneira complementar, a verificação dos checklists a seguir podem auxiliar as organizações a 
identificar fatores essenciais para a implementação da economia circular de água:

Checklist 1 – Lista de Verificação dos fatores chaves para reduzir o consumo de água, reutilizando 
ou reciclando-a.

CHECKLIST: Fatores Chaves

 Cultura e Liderança da Companhia - Apoio da alta gerência. 

 Abordagem do Projeto Integrado - Oportunidades de reutilização ou reciclagem da água e asse-
gurar a sustentabilidade nas primeiras fases do projeto.

 Alteração na forma de pensar – Preocupação sobre custos, valor e recursos humanos substituí-
dos pelo reconhecimento de valor potencial, poupanças e receitas. 

 Ferramentas e suporte – Dados, como equilíbrio da água e riscos, fornecidos por ferramentas 
apropriadas.

 Padrões e Benchmarks - Melhorias operacionais necessárias para eficiência do uso da água em 
sistemas de manutenção, controles estratégicos, e para compartilhamento e transferência de 
conhecimento entre operações estabelecidas em padrões e benchmarks.

 Boa administração da bacia - Responsabilidade dos usuários com o abastecimento regional da 
água e guia de orientação.

Checklist 2 - Lista de verificação regulatória e qualificação para reduzir o consumo de água, reutili-
zando ou reciclando-a. 

CHECKLIST: rEGuLatÓrio E QuaLiFiCaÇÃo

 Sistema Regulatório – Considerar a existência do quadro regulatório, os requisitos de qualidade 
adequados e risco para efluentes concentrados devido a projetos de reutilização ou recicla-
gem da água. O processo de desenvolvimento do quadro regulatório envolve a participação dos 
usuários de água.

 Aprimoramento da marca – Potencial para promover a capacidade e investimento na proteção 
do fornecimento da água da companhia, reclassificação da companhia, por exemplo como a 
“Pioneira em Reúso da Água”, e os benefícios sociais e regulatórios salientados. 

 Tecnologia e alternativas – Tecnologias existentes e usos alternativos de resíduos (por exemplo: 
eficiência na utilização da água) e águas residuais (por exemplo: descarga zero).

Checklist - 3. Lista de verificação de recursos para reduzir o consumo de água, reutilizando e reci-
clando-a.

CHECKLIST: rECurSoS

 Apoio à gestão – Apoio à gestão no local. 

 Abordagem do Projeto Integrado – Oportunidades para integrar a reutilização ou reciclagem de 
água e sustentabilidade nas fases iniciais do projeto.



Guia sobre Economia Circular de Água78

 Retorno de investimento – Planos de negócio mostram o verdadeiro custo da água, benefícios 
não financeiros, água associada a riscos de negócios, e reconhecendo e calculando possíveis 
financiamentos e subsídios preparados. 

 Infraestrutura sustentável - Recursos potencias e cultura da companhia para iniciar ou fortalecer 
a infraestrutura empresarial para apoiar a reutilização e reciclagem da água. 

 Melhorias do sistema operacional – Sistema para aprimoramentos operacionais para perceber o 
uso eficiente da água através da manutenção, monitoramento, controles, e compartilhamentos 
e transferências de conhecimentos entre operações similares.

 Programa de monitoramento – Programa de monitoramento para coleta de dados e analisar os 
resultados e os progressos de reutilização e reciclagem da água. 

Checklist - 4. Lista de verificações de conscientização para reduzir o consumo de água, reutilizando 
e reciclando-a.

CHECKLIST: CoNSCiENtiZaÇÃo

 Base de dados de água – Sistema de coleta e monitoramento de dados para facilitar análise con-
fiável de problemas de água criados e implementados.

 Ferramentas – Os dados sobre questões de água desenvolvidos com ferramentas apropriadas 
são a base para comunicação e o incentivo da divulgação de experiências. 

 Aumento da conscientização – Todo a cadeia do processo – o pessoal-chave da liderança para 
os operadores - compartilha uma percepção comum do valor da água e prioriza a reutilização e 
reciclagem desta. 

 Reconhecimento do estresse hídrico - Os riscos operacionais do estresse hídrico são reconheci-
dos e agendados, avaliando os impactos do estresse hídrico nas operações da empresa e parti-
cipando de plataformas de água existentes.

Checklist 5 - Lista de verificação de diálogos para reduzir o consumo da água, reutilizando e reciclando-a.

CHECKLIST: DiÁLoGoS

 Participação na plataforma de usuários de água compartilhada - As interações com outros usuá-
rios de água na bacia hidrográfica fornecem informações sobre o balanço hídrico geral, o impac-
to da descarga de água da companhia e a sua posição na escala de uso de água na bacia.

 Conexões com as autoridades locais da água - O diálogo com a diretoria da água, as empresas da 
água e as autoridades ambientais está ajudando a facilitar a reutilização ou reciclagem de água 
e incentiva o interesse nos recursos e conhecimentos que a companhia possui no tratamento 
desta.
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aNExo 1:
TECNOLOGIAS

Adsorção em 
Carvão Ativado

A adsorção é um processo bem estabelecido para a remoção de produtos orgânicos das 
águas residuais, dada a forte afinidade do carbono aos compostos orgânicos hidrofóbi-
cos, mesmo em baixas concentrações. Os orgânicos são adsorvidos pelo carbono, que 
está em forma de granulado (carvão ativado granulado - CAG) ou em pó (carbono em 
pó - CAP). Este processo foi amplamente utilizado sozinho, bem como em combinação 
com outros processos de tratamento (coagulação/floculação e filtração por membrana).  
O desempenho do sistema de tratamento de carbono ativado na remoção de compostos or-
gânicos depende das propriedades do adsorvente (área superficial específica, porosidade, 
polaridade da superfície, forma física do material), as características do adsorvato (molécu-
las estrutura, carga, hidrofobicidade) e as características da matriz aquosa (pH, temperatura, 
presença de outras espécies na solução). O CAG é indicado principalmente na remoção de 
orgânicos dissolvidos, no entanto, também pode ser eficiente na remoção de baixos níveis de 
óleos. O CAg é usado em sistemas de filtro de cama fixa (filtros de pressão ou gravidade) e, ao 
longo do tempo, satura e deve ser regenerado periodicamente (regeneração in situ ou fora do 
local, por um terceiro). Já o CAP, por sua vez, é tipicamente doseado como uma pasta no fluxo 
principal de águas residuais.

Benefícios: Alta eficiência de remoção de compostos orgânicos hidrofóbicos de baixo peso 
molecular.

Desafios: Substituição de carvão ativado.

Aplicações 
baseadas em 
Ultravioleta

A tecnologia ultravioleta (UV) é eficaz na desinfecção da água e não utiliza químicos. É ampla-
mente utilizada para uma série de aplicações para produzir água ultrapura, desde produtos 
farmacêuticos até produtos cosméticos, eletrônicos e indústrias em geral.  O principal meio de 
remover materiais orgânicos é pela irradiação com uma fonte de luz artificial (geralmente rea-
lizada com lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa ou média pressão). A fotólise ocorre atra-
vés da absorção direta da luz emitida. Os processos orientados por UV combinados com H2O2 
(que produz H adicional de sua dissociação) aumentam significativamente a eficiência do pro-
cesso de oxidação através da redução dos compostos orgânicos. Durante a fotólise dirigida por 
UV, a reatividade com OH está diretamente relacionada com as características estruturais dos 
compostos orgânicos (isto é, aromaticidade, ligação de carbono e grupos funcionais). As espé-
cies químicas inorgânicas presentes na matriz aquosa e a intensidade UV também são fatores 
importantes. A presença de altas concentrações de substâncias inorgânicas, como carbonatos 
/ bicarbonatos e cloretos, pode causar a remoção ineficiente e mais lenta da matéria orgânica. 
Benefícios: adição química mínima (em combinação com peróxido).

Desafios: incandescência das lâmpadas, que necessitam de limpeza, e perda de eficiência da 
lâmpada (intensidade UV) que requer sua substituição. 

Aproveitamento 
de Água Pluvial

O sistema de aproveitamento de água de chuva para consumo não potável consiste de um 
conjunto de elementos, de tecnologia relativamente simples e econômica, que objetiva cap-
tar e armazenar a água de chuva para uso futuro. O sistema é composto por uma área im-
permeabilizada de captação, calhas e condutores verticais, filtro autolimpante, reservatório 
de descarte da água de limpeza do telhado (água da primeira chuva), reservatório de arma-
zenamento e tratamento da água. As águas pluviais podem ser coletadas, preferencialmen-
te, em coberturas dos edifícios residenciais, comerciais e industriais. O tratamento dessas 
águas deve prever filtração e desinfecção, mesmo para a utilização em fins não potáveis. 
A possibilidade de substituição de parte dos volumes de água potável por água pluvial resulta 
em redução efetiva do consumo de águas potáveis, reduzindo custos e otimizando o uso de 
recursos hídricos em finalidades mais nobres.

Aproveitamento 
de Condensados 
de Processos

O Aproveitamento de Condensados de Processos (Recuperação de Condensado) é um proces-
so de reúso da água e do calor sensível contido no condensado descarregado em processos 
industriais. A recuperação do condensado pode levar à economia significativa de energia, tra-
tamento químico e recuperação da água.

O condensado recuperado poderá ser reutilizado das seguintes formas:

- Como pré-aquecimento, para qualquer sistema de aquecimento que seja aplicável;

- Como água de alimentação aquecida, enviando o condensado quente de volta para o desae-
rador de caldeiras;

- Como vapor e como água quente, para aplicações de limpeza.
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Armazenamento 
e recuperação do 
aquífero (ASR) e 
Recarga artificial 
(AR)

A Recarga Artificial (AR) e o Armazenamento e Recuperação de Aquífero são processos de 
transporte de água subterrânea, normalmente utilizados em áreas onde a infiltração de água 
superficial é impraticável.  A construção dos poços AR e ASR varia dependendo das condi-
ções específicas do local (alta densidade populacional, proximidade com a agricultura inten-
siva, dependência e demanda crescente de água subterrânea para água potável e agricul-
tura e baixa disponibilidade de água no solo ou na superfície) e dos objetivos do projeto. 
Estes processos reabastecem as águas subterrâneas armazenadas em aquíferos para fins be-
néficos e, embora os termos sejam frequentemente utilizados de maneira conjunta, eles são 
processos distintos com objetivos diferentes: O processo de AR é utilizado especificamente para 
reabastecer a água em aquíferos, injetando água através de métodos de poços de injeção, espa-
lhamento de superfície (surfasse spreading), e infiltração de poços e bacias, com o objetivo de 
evitar a intrusão de água salgada em aquíferos de água doce e o controle da subsidência do solo. 
Já o ASR é utilizado para recuperar a água no solo utilizando o mesmo poço ou injeções próxi-
mas e poços de recuperação e armazená-la, para fins de consumo, irrigação ou utilização em 
processos de restauração de ecossistemas. 

Biodigestor 
Anaeróbico

O Biodigestor é um sistema destinado a produção de biogás, principalmente o metano, atra-
vés do tratamento de esgoto sem a utilização de produtos químicos. Durante o processo, a 
matéria orgânica contida no esgoto é digerida pelas bactérias, que atuam na falta de oxigênio 
(por isso é chamado de anaeróbico). Esta digestão realizada pelas bactérias produz o biogás 
que pode ser transformado em energia. O resíduo líquido deste processo passa por um siste-
ma de limpeza, através de um filtro biológico. Assim, a água fica limpa e pronta para utilização.

Coagulação

Os sólidos suspensos em águas residuais podem estar presentes sob a forma de uma suspen-
são coloidal que irá sedimentar muito devagar ou não, pois as partículas coloidais carregam 
cargas elétricas de superfície que se repelem mutuamente. Para remover estas partículas da 
água, adiciona-se um produto químico de coagulação à água para “desestabilizar” a suspen-
são coloidal. 

Com o uso de produtos químicos floculantes, as partículas desestabilizadas se juntarão para 
formar partículas grandes, que podem ser separadas da água por gravidade em um clarifica-
dor convencional.

A precipitação química é utilizada para converter íons solúveis em sais insolúveis com base 
em mudanças no pH, temperatura e concentração de reagente químico. Um exemplo de pre-
cipitação química é a remoção de íons de cálcio pela formação de carbonato de cálcio a pH 
elevado usando cal ou carbonato de sódio. As partículas sólidas que se formam durante o 
processo de precipitação afundam e podem ser removidas por gravidade em um clarificador.

Em alguns casos, pode ser necessário neutralizar ou ajustar o pH da água através da adição de 
produtos químicos ácidos ou cáusticos para atingir o pH ideal necessário para a coagulação e/
ou reações de precipitação química.

Benefícios: Claridade aprimorada da água em comparação com o sistema onde não são utili-
zados produtos químicos. 

Desafios: Consumo químico potencialmente alto, dependendo da química da água; e a mani-
pulação de lodo em excesso resultante de reações químicas.

Dessalinização

A dessalinização é um processo físico-químico de tratamento de água que retira o excesso de 
sais minerais, micro-organismos e outras partículas sólidas presentes na água salgada e na 
água salobra, com a finalidade de obter água potável para consumo.

Ela pode ser realizada por meio de dois métodos convencionais: a destilação térmica ou a os-
mose reversa. A destilação térmica procura imitar o ciclo natural da chuva: através de energia 
fóssil ou solar, a água em estado líquido é aquecida - o processo de evaporação transforma 
a água de estado líquido para gasoso e as partículas sólidas ficam retidas, enquanto o vapor 
d’água é captado pelo sistema de resfriamento. Ao ser submetido a temperaturas mais baixas, 
o vapor d’água se condensa, retornando ao estado líquido.

Já a osmose reversa procura fazer o processo contrário ao fenômeno natural da osmose. Na 
natureza, a osmose é o deslocamento de um fluído através de uma membrana semipermeá-
vel, no sentido do meio menos concentrado para o mais concentrado, buscando o equilíbrio 
entre os dois fluidos. A osmose reversa exige um sistema de bombeamento capaz de exercer 
pressão superior à encontrada na natureza, para vencer o sentido natural do fluxo. Dessa 
forma, a água salgada ou salobra, que é o meio mais concentrado, se desloca no sentido do 
menos concentrado. A membrana semipermeável permite somente a passagem de líquidos, 
retendo partículas sólidas.
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Detector de Perda 
de Água

O detector eletrônico de perda de água é um transmissor digital com filtro digital e sensor 
capaz de captar o ruído causado por vazamentos usando uma banda de frequência bastante 
ampla. Além de possuir módulo amplificador de ruído com teclas sensíveis ao toque e visor 
para controle, permite infinitas combinações de filtro de alta e baixa frequência.O sensor tem 
características de construção que ajudam a reduzir sons externos por abafamento, diminuin-
do, assim, as distorções externas. A rápida detecção e localização das perdas é fundamental 
em um bom sistema de gestão dos recursos hídricos.

Dióxido de Cloro

O dióxido de cloro é usado em muitas aplicações industriais de tratamento de água - incluindo 
torres de resfriamento, processamento de água e processamento de alimentos - como biocida. 
O dióxido de cloro é menos corrosivo do que o gás de cloro, não é afetado negativamente pelo 
pH e não perde eficácia ao longo do tempo. 

O dióxido de cloro pode ser produzido no local por meio de reações químicas, incluindo cloreto 
de sódio, hipoclorito e ácido clorídrico. 

Benefícios: Produção no local de produtos químicos, menos corrosivos que o cloro.

Desafios: Uso e manuseio de produtos químicos agressivos no local.

Dispersador de 
Poeira

 O uso de água em processos da mineração é significativo. Uma quantidade de poeira significa-
tiva é suspensa durante todo o processo, desde a mineração, até o transporte e, em seguida, 
no empilhamento final dos minerais.

A fim de reduzir a quantidade de pó em suspensão, água é aplicada extensivamente por meio 
de aspersores nas vias de acesso e nas pilhas de minério.

O uso de água pulverizada, além de ser ineficiente, pode reduzir a qualidade do produto a ser 
vendido e afetar as especificações de umidade. A solução adotada pelas mineradoras é a incor-
poração de produtos químicos à água pulverizada, capazes de diminuir a poeira em suspen-
são com mais eficiência do que com a aspersão de água pura. O aspersor de polímero reduz 
a frequência das aspersões de forma significativa, assim como faz uso de água apenas para 
dissolver e aplicar. As vantagens são a economia de água e uma melhor qualidade do produto 
final. Esta tecnologia também pode ser combinada com fontes de água de reúso.

Eletrodeionização

Uma eletrodeionização é uma tecnologia combinada de resinas de troca iônica e membranas 
de seleção ingressiva com corrente contínua.

O processo consiste na passagem da água por uma ou mais câmaras cheias de resina de troca 
iônica como membranas seletivas de cátions e ânions onde os íons da água são substituídos 
por H+ e OH-. Os íons que se ligam às resinas, migram para outra câmara onde, sob influência 
de campos elétricos, produzem os íons H+ e OH-, mantendo como resinas no estado regene-
rado. Os íons resultantes desta câmera são eliminados.

Em sistemas de eletrodeionização, uma regeneração da resina e constante, por isso não é es-
gotada da mesma maneira que do sistema de leito tradicional.

Esgoto para 
Agricultura e 
Aquicultura

Também conhecido como biosólido, o lodo de esgoto é um dos subprodutos gerados no tra-
tamento de esgoto doméstico. Quando o lodo passa pelo processo de Estabilização Alcalina 
Prolongada (EAP), que tem como princípio básico a adição de cal, ele se transforma em um 
resíduo rico em nutrientes de alto desempenho para correção do PH do solo, e alto valor como 
adubo orgânico, dada sua concentração de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e micronutrientes 
essenciais (zinco, cobre, ferro, manganês, entre outros). O lodo também tem alta capacidade 
de retenção de água e de recuperação do solo, por sua composição orgânica.

A agricultura irrigada com efluente tratado é um método viável ecológica e economicamente, 
pois se reduz o uso de água potável na agricultura, e os gastos com o nitrogênio e outros nu-
trientes usados na adubação. Porém essa prática pode afetar os ciclos biogeoquímicos dos 
nutrientes e causar alterações ambientais. 
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Evaporação e 
Cristalização

A evaporação e a cristalização são processos de separação térmica à base de equilíbrio, utili-
zados para concentrar as águas residuais e recuperar o destilado limpo. O concentrado pode 
ser tratado fora do local (por exemplo, por incineração) ou ainda concentrado e desidratado 
no local para produzir um subproduto sólido (cristalização). 

Dependendo da química do processo e dos parâmetros operacionais, o subproduto sólido 
pode consistir em sais puros, que podem ser recuperados e reutilizados. Os processos de eva-
poração e cristalização são frequentemente associados a outros processos de pré-tratamento 
que são mais eficientes em termos energéticos na remoção de concentrações mais baixas de 
sólidos dissolvidos em água. A energia para o processo pode ser fornecida sob a forma de 
vapor, eletricidade ou água quente. 

A queda de filme e as unidades de circulação forçada são os dois tipos mais comuns de evapo-
radores e cristalizadores utilizados para tratamento de águas residuais.

A cristalização é comumente usada em sistemas de descarga líquida zero para recuperar água 
para reciclagem, sem gerar desperdício aquoso. 

Benefícios: objetivos de descarga líquida zero podem ser alcançados; destilado de alta pureza 
adequado para reutilização; Recuperação potencial de sais valiosos.

Desafios: altos custos de capital e de operação (alta demanda de energia); Compostos voláteis 
no destilado podem exigir tratamento (pós) separado.

Evaporação por 
Concentração 
de Vinhaça 
(Agricultura)

A produção de cana-de-açúcar é muito intensiva no uso da água, gerando vinhaça como re-
síduo líquido, efluente a partir da produção de etanol. Um novo tipo de tecnologia visa à 
recuperação da água da vinhaça, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e o risco de 
contaminação das águas subterrâneas. Em uma usina, a geração de vinhaça ocorre em uma 
proporção de 10 litros por litro de etanol produzido. Atualmente, a vinhaça é utilizada como 
adubo orgânico em grande parte das usinas por causa dos seus nutrientes.

Entretanto, gasta-se uma grande quantidade de óleo diesel e é um produto muito diluído, o 
que pode ser um risco para a contaminação das águas subterrâneas. O potente evaporador 
concentrador de vinhaça, a concentração EcovinAL é um sistema que usa a primeira névoa 
turbulenta descendente acoplada à coluna de destilação e que permite a produção de etanol 
da vinhaça já concentrada, sem consumo de vapor adicional.

Filtração de Areia

A filtração de areia é um processo que remove partículas suspensas da água. A remoção 
ocorre por uma série de mecanismos que incluem esforço, floculação, sedimentação e cap-
tura de superfície. As águas residuais passam por uma cama de areia e/ou cascalho. Os fil-
tros de areia precisam ser lavados regularmente para remover sólidos acumulados do filtro 
de cama (dependendo da carga de sólidos e perda de pressão através do filtro). Existem 
dois tipos principais de filtros de areia utilizados no tratamento industrial de água: filtros 
contínuos (principalmente para cima) e filtros de lote (principalmente descendentes). Em 
filtros contínuos, a areia poluída é removida, enxaguada e reutilizada continuamente sem 
interromper o processo de filtração. Já os filtros de lote são retirados da operação para 
executar uma lavagem de retorno, que ocorre na direção oposta à filtração. A lavagem a 
contracorrente é feita apenas com água ou combinação de água e ar. 

As principais aplicações de filtro de areia são a produção de água de resfriamento, a prepara-
ção de água potável e a pré-filtração antes dos tratamentos e membranas de carbono ativo

Benefícios: operação simples e de baixo custo.

Desafios: descarga / eliminação concentrada de água de lavagem reversa.

Floculação

A floculação e uma das primeiras etapas do tratamento da água. É um processo químicos e 
físico em que partículas muito pequenas são agregadas, formando flóculos, para que possam 
decantar. O aspecto barrento presente na água é oriundo da presença de partículas coloidais, 
isto é, partículas sólidas de diâmetro entre 1 nm e 1000 nm. Partículas maiores do que essas, 
como as de areia e de outras sujeiras, depositam-se no fundo do tanque (sedimentação) e po-
dem ser separadas facilmente da água por decantação. Mas isso não ocorre com as partículas 
de dimensões coloidais, ou seja, elas não se sedimentam por ação da gravidade com o passar 
do tempo, ficando dispersas por toda a extensão da água, o que dificulta a sua remoção. Para 
remover essas partículas que não afundam, a água captada é levada para uma unidade deno-
minada floculador onde são adicionadas à água substâncias químicas chamadas de coagulan-
tes. No Brasil, o coagulante mais utilizado é o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3).
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Flotação por Ar 
Dissolvido

A flotação de ar dissolvido (FAD) é um processo de tratamento de água que esclarece a água 
removendo matéria suspensa, como óleo ou sólidos. 

A remoção é conseguida por dissolução de ar na água ou águas residuais sob pressão e, em 
seguida, liberando o ar à pressão atmosférica em um tanque de flotação. O ar liberado forma 
pequenas bolhas que aderem à matéria suspensa, fazendo com que flutue na superfície onde 
pode ser removido por um dispositivo de desnatação. A água de alimentação para o FAD é 
tipicamente doseada com um coagulante (por exemplo, cloreto férrico ou sulfato de alumínio) 
para coagular as partículas coloidais e/ou um floculante para conglomerar as partículas em 
cachos maiores e melhorar a remoção. A flotação de ar dissolvido é muito utilizada no trata-
mento de efluentes industriais de refinarias de petróleo, plantas petroquímicas e químicas, 
fábricas de processamento de gás natural, fábricas de papel, tratamento geral de água e ins-
talações industriais similares.

Benefícios: Remove o óleo residual e sólidos suspensos finos em uma única unidade de ope-
ração.

Desafios: Requer um bom controle do sistema de água saturada de ar para uma operação 
ideal.

Hidrômetro para 
Segmentação de 
Consumo

Os hidrômetros (do tipo mecânico) são os mais utilizados para fazer micromedição e são 
considerados peças fundamentais para a segmentação do consumo de água. Suas caracte-
rísticas operacionais são específicas para cada tipo e calibre e representam o seu compor-
tamento hidráulico (queda de pressão em função do fluxo) e a sua capacidade de medição. 
Dentre as principais características estão a capacidade de integração das funções de medição, 
agregação e armazenamento de dados em tamanho reduzido, facilidade para ser manuseado 
e robustez perante diferentes condições de exposição. Dentro da proposta de utilização de 
medidores de água em sistemas de construção, os pontos de instalação devem ser localizados 
em locais diferentes dos pontos alimentadores do subsistema de distribuição do edifício. Em 
instalações industriais, a localização e o número de hidrômetros pode variar em cada situação 
específica.

Irrigação por 
Gotejamento 
(Agricultura)

Na irrigação por gotejamento, a água é aplicada de forma pontual através de gotas diretamente 
ao solo. Estas gotas, ao infiltrarem, formam um padrão de umedecimento denominado “bulbo 
úmido”. Estes bulbos podem ou não se encontrar com a continuidade da irrigação e formar uma 
faixa úmida, outro termo técnico utilizado em irrigação localizada por gotejamento.

Membrana 
Eletrolítica 
Polimérica (PEM)

 As células a combustível tipo PEMFC possuem eletrodos de difusão gasosa (condutores ele-
trônicos), separados por um eletrólito sólido (membrana condutora de prótons). Nestas célu-
las, o eletrólito é uma membrana de polímero condutor protónico sólido que, quando hidrata-
da passa a conduzir os íons H3O sob o efeito de uma diferença de potencial. Este tipo de célula 
deve o seu atual, relativamente avançado, estado de desenvolvimento tecnológico á mem-
brana Nafion®. Eletrodo de difusão gasosa é uma estrutura porosa condutora de elétrons do 
sistema eletrodo/eletrocatalisador, utilizado em células a combustível de baixa temperatura 
de operação, tipo a PEMFC [10]. O eletrodo de difusão gasosa é composto de duas camadas 
distintas: a camada catalítica, onde se encontra disperso o eletrocatalisador e a camada difu-
sora. A camada catalítica é composta de uma mistura de partículas do eletrocatalisador, como 
por exemplo platina (Pt), disperso sobre uma base de negro de fumo (“Carbón Black”) e um 
ionômero normalmente Nafion®. Como camada difusora é normalmente utilizado papel de 
fibra de carbono rígida (Papel Toray®) ou tecido de carbono trançado (“Carbón Cloth”) com a 
superfície hidrofobizada por tratamento com politetrafluoretileno (PTFE).

Microfiltração

A Microfiltração é um processo de separação por membranas em que a força diretriz é a diferen-
ça de pressão através da membrana e dos seus poros da membrana. Uma membrana típica de 
microfiltração possui tamanho de poros entre 0,1 a 10µm, fazendo com que este processo re-
mova a maioria dos patógenos e contaminantes, como protozoários, bactérias maiores e vírus. 
Seu emprego no tratamento de águas para abastecimento constitui uma técnica recente.

Dentre as vantagens potenciais em relação ao tratamento convencional de água, podemos 
citar a produção de água com qualidade superior, a adição de quantidade bem menor de 
produtos químicos, gasto menor em energia para operação e manutenção e a construção de 
projetos e sistemas compactos e fáceis de serem implantados.
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Nanofiltração

O NF é um processo de membrana de pressão que, em relação ao nível de separação, situa-se 
entre ultrafiltração e osmose reversa (OR). As membranas NF têm um tamanho de poro maior 
e maior permeabilidade ao sal do que as membranas OR. As membranas NF têm uma maior 
rejeição de íons divalentes e trivalentes maiores em comparação com íons monovalentes e 
podem ser personalizadas para remoção seletiva de íons (por exemplo, membranas de remo-
ção de sulfato). 

A NF pode, por exemplo, ser utilizada para amaciamento, remoção de metais pesados, remo-
ção de pesticidas e redução de sólidos dissolvidos totais. As membranas NF estão disponíveis 
em uma configuração tubular, em espiral ou em folha plana. Os elementos de ferida espiral 
são tipicamente usados   em aplicações de tratamento de água. A pressão de alimentação ne-
cessária de um sistema NF é geralmente menor em comparação com os sistemas OR.

Benefícios: menor pressão de operação e menor requisito de energia associada em relação à 
RO. Não há adição de íons de sódio (em comparação com os permutadores de íons de base) 
quando usado para amaciar a água.

Desafios: as membranas são sensíveis a oxidantes químicos, como o cloro livre. O pré-trata-
mento extensivo requer alta despesa de capital (CAPEX).

Neutralização e 
Precipitação

 Os sólidos suspensos em águas residuais podem estar presentes sob a forma de uma suspen-
são coloidal que irá sedimentar muito devagar ou não, já que as partículas coloidais carregam 
cargas elétricas de superfície que se repelem mutuamente. Para remover estas partículas da 
água, adiciona-se um produto químico de coagulação à água para “desestabilizar” a suspen-
são coloidal. Com o uso de produtos químicos floculantes, as partículas desestabilizadas se 
juntarão para formar partículas grandes, que podem ser separadas da água por gravidade em 
um clarificador convencional.

A precipitação química é utilizada para converter íons solúveis em sais insolúveis com base em 
alterações no pH, temperatura e concentração de reagente químico

Benefícios: Melhoria da clareza da água em comparação com o sistema onde nenhum produ-
to químico é usado.

Desafios: consumo químico potencialmente alto, dependendo da química da água

Manuseio de lodos em excesso resultantes de reações químicas.

Osmose Reversa

 Osmose reversa (OR) refere-se a uma tecnologia de tratamento de água utilizando uma mem-
brana semipermeável para a purificação da água. São necessárias pressões elevadas para 
empurrar a água através da membrana para superar a pressão osmótica. A pressão neces-
sária para empurrar a água através da membrana depende do tipo de membrana (isto é, o 
grau de permeabilidade), da temperatura (menor pressão para temperaturas mais elevadas) 
e das concentrações dos sólidos dissolvidos na água a ser tratada. As pressões de alimentação 
variam de 10 bar a mais de 60 bar dependendo dos sólidos dissolvidos totais de alimentação 
(TDS). As membranas OR são capazes de obter mais de 99% de remoção dos sais dissolvidos 
da solução. Durante a operação das membranas OR, a água passará através da membrana 
para produzir uma corrente purificada (permeado). Os íons dissolvidos e os orgânicos serão 
descartados no fluxo de rejeição da membrana (ou concentrado). A eficiência de produção de 
água com a qual as membranas produzem permeado é um fator importante na operação da 
membrana (ou seja, qual a porcentagem da alimentação de RO que sai do sistema de mem-
brana como permeado). A eficiência da membrana dependerá em grande parte dos limites de 
pressão de operação da unidade OR, bem como dos níveis de TDS, dureza e sílica na alimenta-
ção OR. Para a purificação de água de poço ou água da cidade, as eficiências de OR de 75-90% 
são típicas. Para projetos de reciclagem, as águas residuais alimentadas a uma unidade OR 
serão muitas vezes mais desafiadoras para tratar a cidade ou a água do poço e, portanto, a 
eficiência da produção pode ser menor.

Benefícios: Alta eficiência de remoção de sais dissolvidos Produtos químicos mínimos usados   
no processo de tratamento.

Desafios: incrustação de membrana Eliminação de concentrados de alta TDS Alta despesa de 
capital (CAPEX).

Processo 
Avançado 
de Oxidação 
Química

Os processos avançados de oxidação química (PAOQs) são amplamente utilizados no campo 
de tratamento de água e águas residuais. Os PAOQs referem-se a procedimentos de oxida-
ção química destinados a remover materiais orgânicos e / ou inorgânicos nas águas residuais 
por oxidação através de reações com radicais hidroxilo (OH). O termo geralmente se refere 
a sistemas que utilizam ozônio (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2), luz ultravioleta ou uma 
combinação desses processos.
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Processo de 
Separação por 
Membranas

Os processos à base de membrana são cada vez mais utilizados no tratamento de água (de 
resíduos) para obter um efluente final de alta qualidade para vários usuários finais. A microfil-
tração (MF) e / ou a ultrafiltração (UF) são normalmente utilizadas como pré-tratamento para 
nanofiltração e osmose reversa. Os processos subsequentes são seguidos por um passo de 
polimento (por exemplo, permuta iónica).

Reflorestamento

O reflorestamento é um dos principais aliados na preservação dos recursos hídricos do País. 
Por meio da vegetação, a infiltração da água da chuva acontece de modo natural no solo, 
permitindo que os lençóis freáticos sejam alimentados e sigam para a formação dos rios. Em 
áreas desmatadas, esse processo ocorre de maneira mais agressiva, degradando o solo e 
comprometendo a qualidade e a disponibilidade da água.

Separador de 
Fases (Separador 
Água/Óleo)

Os separadores de fases (OWS) funcionam de acordo com os princípios da gravidade para 
separar misturas de óleo e água em seus componentes separados. Dependendo do design 
do separador, partículas sólidas maiores também podem ser removidas. A separação ocorre 
devido às diferenças de densidade entre água e óleo, bem como entre a água e os sólidos. 
Os separadores de fase são eficientes na remoção de óleo livre, bem como gotículas maiores 
(maiores que 60 μm para interceptores de placas) de óleo emulsionado. Os separadores de 
tipo e os separadores de placas de gravidade são os tipos mais comuns de separadores de 
fases. O óleo se acumula na parte superior das unidades e deve ser periodicamente removi-
do. O óleo pode ser recuperado ou reciclado de volta ao processo, dependendo do nível de 
contaminação. Os sólidos instalados são descarregados do fundo da unidade separadora. Os 
produtos químicos (por exemplo, disjuntores de emulsão) podem ser doseados para aumen-
tar a separação do óleo e aumentar a eficiência de remoção.

Benefícios: operação simples, poucas peças móveis; Redução da carga de óleo nos processos 
a jusante.

Desafios: Não removem óleos dissolvidos ou suspensões coloidais finas; grandes requisitos 
de espaço (por exemplo, para separadores de tipo American Petroleum Institute).

Torres de 
Resfriamento 
sem Químicos

Esta tecnologia é um mecanismo de torres de resfriamento que inclui tratamento de água sem 
aditivos químicos. Os reatores são concebidos para solução simultânea de três problemas 
comuns em torres de resfriamento:precipitações minerais que aumentam a dureza da água 
em um reator controlado para resolver problemas de incrustação; a oxidação e remoção de 
metais dissolvidos na água para evitar a corrosão; a geração de biocida para eliminação de 
contaminação biológica.

Tratamento 
Biológico 
Aeróbico ou 
Anaeróbico

O tratamento biológico aeróbico é usado para remover a fração orgânica de (resíduos) de 
água. O processo se baseia na assimilação biológica da matéria orgânica pela biomassa. Os 
sistemas aeróbicos, como o processo de lodo ativado, geralmente são usados   quando a con-
centração da demanda de oxigênio químico (DQO) das águas residuais está abaixo de 2000-
3000 mg/L. Os limites reais dependerão da biodegradabilidade do efluente e da economia 
da aeração. Além da remoção de substâncias orgânicas, o sistema pode ser adaptado para 
permitir a remoção de nitrogênio e fósforo. O tratamento anaeróbico é usado principalmente 
para o tratamento de águas residuais orgânicas concentradas. A lama anaeróbia (cultura mis-
ta) converte material orgânico em biogás por hidrólise e acidificação. Um passo de polimen-
to final, como o pós-tratamento biológico aeróbico, pode ser necessário após o tratamento 
anaeróbico para remoção de frações residuais de DQO e nitrogênio e fósforo.

Benefícios: Remoção de baixo custo de DQO em comparação com outros processos de re-
moção física / química Produção de biogás como um subproduto útil (sistemas anaeróbicos).

Desafios: Necessidade de polir efluentes.

Tratamento de 
Ozônio

O ozônio (O3) é um oxidante poderoso. Com a capacidade de destruir agentes patogênicos 
resistentes, as aplicações à base de ozônio são amplamente utilizadas no tratamento de água 
e águas residuais para fins de desinfecção. O3 pode reagir com a matéria orgânica através 
de dois mecanismos distintos: 1 - O O3 se decompõe na água para formar HO, induzindo 
oxidação indireta; e 2 - O O3 pode reagir seletivamente com certos grupos funcionais, parti-
cularmente as duplas ligações e os anéis aromáticos das moléculas orgânicas, através de um 
mecanismo eletrofílico (ozonólise). 

A adição simultânea de irradiação de H2O2 ou UV ao sistema de ozônio leva a um aumento 
na eficiência do processo, acelerando a decomposição de O3 e promovendo a formação de 
HO e resulta em um tempo de reação mais curto que os processos individuais. Várias condi-
ções operacionais podem afetar os processos de tratamento à base de ozônio em relação à 
eficiência de remoção, incluindo a dose de O3, tempo de contato, pH, concentração de H2O2 
e dose UV. 

Benefícios: função de desinfecção (incluindo bactérias e vírus). Capaz de degradar uma ampla 
gama de poluentes orgânicos. 

Desafios: problemas de segurança, dada a natureza agressiva dos produtos químicos.
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Troca Iônica

A troca de íons é o intercâmbio reversível de íons entre um sólido (resina de permuta iônica) 
e um líquido, envolvendo deslocamento de contadores da fase de resina e interação eletros-
tática entre grupos funcionais iônicos. As resinas de permuta iônica são feitas de polímeros 
insolúveis e são tipicamente em forma de contas. Várias configurações de processos estão 
disponíveis, por exemplo, cama embalada ou camas flutuantes, e a operação pode ser co-cor-
rente ou contracorrente.

A troca de íons pode ser usada para suavizar a água, capturando cátions multivalentes, como 
cálcio e magnésio, para remoção específica de íons, como o boro, ou para desmineralização 
total, onde todos os sólidos inorgânicos dissolvidos são removidos da água. Para o último 
processo, dois tipos distintos de resinas são usados   para remover cátions e ânions, respecti-
vamente.

O meio de intercâmbio de íons que está saturado (isto é, toda a capacidade de troca utilizada) 
deve ser regenerado. A regeneração é conseguida usando uma solução concentrada de pro-
dutos químicos salinos, ácidos ou básicos. A escolha dos produtos químicos de regeneração 
depende do tipo de resina utilizada e do tipo de íons a remover da resina de permuta iônica.

Benefícios: Alta recuperação de água para águas residuais com baixa concentração total de 
sólidos dissolvidos; produção de água desmineralizada de alta qualidade ou água ultrapura.

Desafios: eliminação e descarga de resíduos regenerados concentrados; armazenamento e 
manuseio de produtos químicos regenerados (sal, ácido, base).

Ultrafiltração

A ultrafiltração (UF) é baseada em forçar um líquido através de uma membrana se-
mipermeável por pressão. A UF é utilizada principalmente para a remoção de só-
lidos em suspensão de água e águas residuais. Nas membranas UF, são manti-
dos os sólidos suspensos e solutos de alto peso molecular, enquanto a água e os 
solutos de baixo peso molecular passam através da membrana. A UF é ideal para a remo-
ção de coloides, proteínas, bactérias, pirogênios, proteínas e macromoléculas da água. 
A UF pode ser usada como pré-tratamento para sistemas de osmose reversa ou como fase de 
filtração final para água deionizada, na eliminação de microrganismos na água potável, pré-
tratamento de água desmineralizada e água purificada e água de caldeira. As membranas UF 
produzirão um fluxo de rejeição, que geralmente é de 3 a 10% do fluxo de entrada e terá alta 
concentração total de sólidos suspensos (TSS). 

Existem vários tipos de membranas com intervalos de aplicação individuais disponíveis co-
mercialmente. As membranas de fibras ocas são tipicamente recomendadas para águas resi-
duais com alto TSS e baixas concentrações de solventes, óleos e graxa. As membranas de ce-
râmica podem ser usadas para fluxos que contenham altos níveis de solventes e óleo / graxa.

Benefícios: Qualidade constante da água tratada em termos de remoção de partículas e 
micróbios.

Desafios: A incineração impõe um grande desafio para a aplicação eficiente da tecnologia 
de membrana; Tratamento de lavagem de volta e limpeza química; Custo da substituição da 
membrana; Alta despesa de capital (CAPEX).

WASSTRIP

WASSTRIP (Waste Activated Sludge Stripping to Remove Internal Phosphorus). Eliminação de 
lodo ativado por resíduos para remover o fósforo interno.

O processo fornece benefícios críticos para operações de planta, remoção e recuperação de 
nutrientes por turbo-carga em um ambiente anaeróbico controlado. O processo aborda pro-
blemas de estruvita e reduz a produção de biossólidos.

Zonas Úmidas 
Artificiais

Uma zona úmida artificial é uma área úmida construída, criada com o objetivo de tratar águas 
residuais ou escoamento das águas pluviais. 

As zonas úmidas artificiais são sistemas de engenharia que usam as funções naturais da ve-
getação, solo e organismos para tratar e remover diferentes contaminantes. Dependendo do 
tipo de zona úmida, bem como das águas residuais que devem ser tratadas, um sistema de 
pré ou pós-tratamento adicional pode ser necessário.

As zonas úmidas artificiais podem ser projetadas para imitar as características das zonas úmi-
das naturais, atuando como biofiltros ou removendo sedimentos e poluentes, como metais 
pesados, da água. Os dois principais tipos de zonas úmidas artificiais são as zonas úmidas do 
fluxo subterrâneo e do fluxo superficial. 

Benefícios: infraestrutura verde sustentável, pequena pegada ambiental, sem produtos quí-
micos.

Desafios: grandes requisitos de espaço físico.
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aNExo 2 
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Economia 
• Por conta da menor necessidade de captação 
do recurso água
• Custos para purificação da água (reutilização 
do recurso água com o mínimo ou nenhum 
tratamento em processos internos da empresa)

Ganhos de eficiência
Promover a conscientização de usuários 

Economia 
• Menor captação do recurso água
• Redução da perda de água
• custos para purificação da água 
• Subprodutos utilizados Ex: menor quantidade de 
fertilizantes 
por conta da melhoria no processo de irrigação de 
plantações)

Ganhos de eficiência
Prevenção de danos resultantes da escassez de 
recursos naturais
Promover a conscientização de usuários 

Economia 
• menor necessidade de captação do recurso água
• custos para purificação da água 

Ganhos de eficiência
Prevenção de danos resultantes da escassez de 
recursos naturais
Promover a conscientização de usuários 

Economia 
• Utilização de subprodutos recuperados do processo 
que antes seriam descartados junto aos efluentes das 
indústrias
• De energia
Geração de Renda
• Venda de subprodutos recuperados do processo que 
antes seriam descartados junto aos efluentes das 
indústrias
Prevenção de danos resultantes da escassez de recursos 
naturais
• Benefícios gerados para saúde humana e meio 
ambiente

• Manutenção de nascentes e recursos d’água 
com a redução da poluição na fonte de 
captação

Floculação
Coagulação
Dióxido de Cloro
Eletrodeionização
Filtração de areia
Adsorção em carvão ativado
Flotação por ar dissolvido
Evaporação e cristalização
Aplicações baseadas em ultravioleta
Esgoto para Agricultura e Aquicultura
Aproveitamento de condensados de 
Processos

Evaporação por concentração de vinhaça 
(Agricultura)

Tratamento de ozônio, Zonas úmidas artificiais
Tratamento biológico aeróbico ou anaeróbico

Separador de fases (separador água/ óleo)
Processo avançado de oxidação química
Processo de separação por membranas

Torres de resfriamento sem químicos
Neutralização e precipitação

Osmose reversa
Nanofiltração
Microfiltração 

Dessalinização

Dispersador de poeira

Detector de Perda de Água

Aproveitamento de Água pluvial

Hidrômetro para segmentação de consumo

Irrigação por gotejamento (agricultura)

Processo Avançado de Oxidação Química

Aplicações baseadas em ultravioleta

Adsorção em carvão ativado

Tratamento de Ozônio

Eletrodeionização

Osmose Reversa

Filtração de areia

Dessalinização

Microfiltração

Nanofiltração

Ultrafiltração

Troca Iônica

Processo de separação por membranas

Membrana Eletrolítica Polimérica (PEM)

Evaporação e Cristalização

Ultrafiltração

WASSTRIP

Biodigestor

Troca Iônica

Aquifer storage and recovery (ASR)

Artificial recharge (AR)

Reflorestamento

Legislação Restritiva, 
Alto custo

Legislação Restritiva, 
Alto custo

Legislação Restritiva

Legislação Restritiva

Legislação Restritiva
Implantação de equipamentos 
específicos, e muitas vezes caros, 
para otimizar os processos de 
produção



Guia sobre Economia Circular de Água88

aNExo 3

LEi Nº 9.433, DE 8 DE JaNEiro DE 1997.

Da PoLÍtiCa NaCioNaL DE rECurSoS HÍDriCoS
CaPÍtuLo i
DoS FuNDaMENtoS

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a des-
sedentação de animais;

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de gerenciamento de Recursos Hídricos;

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades.

CaPÍtuLo ii
DoS oBJEtiVoS

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qua-
lidade adequados aos respectivos usos;

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável;

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do 
uso inadequado dos recursos naturais.

IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.                        
(Incluído pela Lei nº 13.501, de 2017)

CaPÍtuLo iii

DaS DirEtriZES GEraiS DE aÇÃo
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos:

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;
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II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, eco-
nômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os plane-
jamentos regional, estadual e nacional;

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.

Basf – Requisitos de sustentabilidade para produtos
A sustentabilidade como requisito para a implementação de programas e de-

senvolvimento de produtos sustentáveis na BASF

- Programa Aterro Zero: redução de mais de 80% no volume de vazamentos e de 
resíduos enviados para aterro; utilizam produtos retirados de efluentes e vendidos

- Cathoguard: Case de economia de água por retirar um dos banhos de pintura de 
carros. Economia de água para o cliente (economia com sustentabilidade para o cliente)

- Trilom M: aditivo para detergente não fosfatado (não gera impacto na água 
quando); torna o detergente um produto biodegradável (exemplo de Restauração 
de ambientes)

- Programa Together for Sustainability; avaliação de risco de fornecedores

recuperação de ambientes - BaSF

Alguns produtos de limpeza contêm em sua composição, fosfatos, que favore-
cem o crescimento excessivo de algas nos rios, prejudicando o equilíbrio ecológico 
em rios e lagos.

A BASF desenvolveu o TrilonM®, um produto que substitui a ação do fosfato 
e quando adicionado as máquinas de lavar louça evita a formação de limo, sendo 
altamente biodegradável, uma alternativa ambientalmente positiva em relação aos 
detergentes tradicionais.

Petrobras - Redução do consumo
O CENPES (Centro de Pesquisas e Desenvolvimento) realiza projetos de P&D so-

bre água e efluentes. Em 2016, foram investidos cerca de R$ 14 milhões em projetos 
que envolvem parceria com 9 universidades brasileiras, destacando-se, por exem-
plo, a ‘Unidade Móvel de Analisadores Online’, que permite avaliar a qualidade de 
diferentes correntes aquosas, visando redução do consumo, otimização dos ciclos 
de concentração e reúso de efluentes em sistemas de resfriamento.
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