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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
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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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Conduzindo empresas para a Economia Circular de Água

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. dentre esses recursos está a água, que sempre 
foi tida como um recurso infi nitamente renovável e de baixo ou nenhum custo para a maioria das orga-
nizações. Esse contexto levou à inerente despreocupação com a sua depleção.

Hoje, no entanto, os riscos são facilmente perceptíveis e signifi cativos para as empresas economia e 
sociedade, impactando, por exemplo, em perdas produtivas e fi nanceiras (para as empresas e governo) 
e na disponibilidade para sociedade, aumentando o potencial de confl itos de interesse pelos usos múlti-
plos da água. É preciso, portanto, avaliar alternativas de gestão da água de modo a atender à crescente 
demanda por todos os setores da sociedade e estimular direta e estrategicamente a proliferação de 
boas iniciativas e práticas. Esse é o objetivo do Guia de Economia Circular da Água.

A importância do tema

A água é um pré-requisito para o uso humano e também para empresas e indústrias. nos úl-
timos 100 anos, as atividades humanas passaram a interferir nesse fl uxo, de forma a colocar em risco a 
disponibilidade do recurso. Os riscos mais impactantes para as empresas em relação à água são: 

FiGura 1: apresentação dos riscos atrelados à disponibilidade de água

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.
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as organizações (indústrias, agricultura, produção de energia, 
serviços) são hoje os maiores consumidores deste recurso – conse-
quentemente, possuem grande responsabilidade em promover sua 
sustentabilidade, visando assegurar os usos múltiplos da água, sua 
disponibilidade para a sociedade, assim como sua produtividade 
buscando identificar oportunidades para seus negócios, realizando 
uma avaliação estratégica de percepção de riscos e custos referente 
à possibilidade de restrições de suprimento.

Uma avaliação criteriosa e sistemática de riscos relaciona-
dos à água é necessária para uma gestão adequada e eficaz do 
seu uso pelas organizações. 

devem ser avaliados:

• riscos de depleção física e riscos que se relacionem com o 
contexto de negócios;

• Estratégias de mitigação dos riscos e identificação de opor-
tunidades relacionadas.

Cenários de estresse e demanda hídrica projetados, pelo Wri 
acqueduct, para 2040 mostram que:

• O país tende a enfrentar situações de diminuição da dispo-
nibilidade de água;

• Haverá um aumento 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).

importante ressaltar que o Brasil é uma das nações com maior 
abundância de recursos hídricos do planeta, porém sua distribuição 
é significativamente desigual (quase toda a água está na Região Nor-
te, onde a população é pequena assim como a produção industrial, 
ao contrário do que ocorre no Sudeste).

Custos de adaptação global são da 
ordem de US$ 100 bilhões anuais diante 

dos efeitos das mudanças climáticas

CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento Sustentável 11



Guia sobre Economia Circular de Água12

FiGura 2a: Estresse hídrico projetado 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 2B: demanda hídrica projetada para 2040, em um cenário business as usual. as cores mais escu-
ras representam maior estresse hídrico. 
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O cenário em números

O panorama é de elevada probabilidade de escassez, crescente dificuldade de acesso e res-
trições legais - vetores que devem ser entendidos como fatores que irão diminuir a disponibilidade de 
água para as empresas e sociedade.

de acordo com a Organization for Economic Co-operation and Development (OECd), 47% da popula-
ção mundial irá viver em áreas com elevado estresse hídrico em 2030, sendo que a demanda deve-
rá superar a oferta em 40% no mesmo período, segundo o Water Resources Group 2030.

dados de 2016 do Banco Mundial, mostram que algumas regiões do mundo podem ter suas ta-
xas de crescimento reduzidas em até 6% do PIB devido a perdas relacionadas à água na agricultura, 
saúde, renda e propriedade, podendo ter crescimento negativo.

Custos de adaptação global são da ordem de US$ 100 bilhões anuais diante dos efeitos das 
mudanças climáticas. Conforme informações do CdP Water, as empresas que respondem aos questio-
nários reportaram um investimento de 23 bilhões em 2017, sendo que para 2016 elas relataram 
impactos financeiros relacionados a questões hídricas até cinco vezes maior que no ano anterior. 
assim, será necessário:

• aumento de investimentos em pesquisas;

• Alternativas de maior eficiência do uso que reduzam a exposição a riscos de interrupção do for-
necimento em virtude da iminente escassez.

Estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil, a pedido do Movimento Pela Redução de Perdas 
de Água na Distribuição, liderado pela Braskem e SANASA, apresentou uma análise nas Bacias dos 
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e do rio Gandu (Estado do rio de Janeiro). as duas geram em 
torno de 15% do Produto interno Bruto (PiB) do Brasil. a Bacia do PCJ tem perda média de 37% em 74 
municípios atendidos e a Bacia do rio Guandu, 50% em 14 municípios atendidos. 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 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.

Uma reflexão sobre os 5Rs

a gestão de riscos relacionados ao insumo “água” quando feita sob a abordagem da economia circu-
lar, é expressa nos termos dos 5Rs – reduzir, reutilizar, reciclar, restaurar e recuperar, 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 abordagem 5r garante que 
todas as oportunidades para mitigar os riscos relacionados à água sejam identificadas e desenvolvidas:

FiGura 3: Opções de implementação da abordagem 5r.

REDUÇÃO REÚSO

RECICLAGEM

RESTAURAÇÃO

RECUPERAÇÃO
DE RECURSOS

-
Retirar recursos das águas 

residuais e coloca-lo em uso

Devolver à água ao meio ambiente numa 
qualidade igual ou superior a que foi retirada

Reciclagem de recursos e água 
residuais dentro e fora de 

processos das organizações

Reutilizar a água com o mínimo 
ou nenhum tratamento em 

processos internos da empresa

Reduzir a perda de água
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A Abordagem Sistêmica, método proposto às organizações 
para gestão hídrica, inclui relações diretas e indiretas que a organi-
zação tem com o recurso hídrico, conforme apresentado no diagra-
ma de causalidade (Figura 4). 

FiGura 4: diagrama de Causalidade – Visão Sistêmica. 

Operações da
Organização Tecnologias

Mudanças
Climáticas

Opinião
Pública

Disponibilidade
hídrica 

População
Economia

Políticas
Públicas

VISÃO SISTÊMICA

Fonte KPMG, 2018.

O mapeamento dos impactos positivos e negativos dos fato-
res de influências são a base conceitual para criar uma modela-
gem de gestão dos recursos hídricos a partir da abordagem 5R 
nas organizações, gerando informações úteis à mitigação de riscos 
e, também, para o aproveitamento de oportunidades relacionadas 
aos negócios.

Ações materializadas a partir da abordagem 5R

Muitas das grandes empresas brasileiras já enxergam o risco 
hídrico e o colocam de forma estratégica nas políticas e projetos da 
empresa. a seguir, temos bons exemplo de cases empresariais brasi-
leiros já na lógica da eficiência e economia circular de água.
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EMPRESA PROjETO ONDE TIPO DE 
AçãO (R) O qUE fOI fEITO? RESUlTADOS

Braskem aquapolo São Paulo reúso
Consome água do projeto 
que produz 1.000 litros/se-
gundo de água de reúso

Operava com a mesma 
água durante 4 ciclos. Com 
a água proveniente do 
aquapolo passou a operar 
com 8 ciclos

Nestlé Fábrica 
Zero

Montes 
Claros reúso

Fábrica de Leite Moça® 
fornece 100% da água uti-
lizada no processo de pro-
dução de cápsulas de café

as unidades da nestlé evi-
tam a captura de 68 mil m³ 
de água por ano

Sabesp

aumento 
da tarifa 
durante a 
crise hídrica 
de 2014 

São Paulo 
(SP) redução

ao aumentar a tarifa da 
água para bandeira verme-
lha, automaticamente as 
pessoas diminuíram seu 
consumo

Com a demanda menor, 
passou-se a bombear me-
nor quantidade de água, 
o que resultou em menor 
pressão e diminuição das 
perdas na distribuição de 
água de 33% para 27%, em 
menos de 30 dias

Monsanto Eficiência 
na irrigação

Campos de 
produção 
de semen-
tes de milho 
no Brasil

redução

aplicada uma metodologia 
agronômica que consi-
dera a demanda correta 
de água para os campos, 
evitando excessos no con-
sumo de água, permitindo 
produzir sementes com 
mais sustentabilidade

Economia equivalente ao 
consumo de
560 mil pessoas e apresen-
tou um aumento médio 
de 14% na Eficiência de 
irrigação dos campos de 
produção

Ambev

Sistema de 
autoava-
liação da 
Eficiência 
Hídrica (Sa-
VEh)

Plataforma 
Online redução

desenvolvimento de uma 
plataforma online inédita 
que oferece gratuitamente 
um sistema de gestão para 
que empresas que usam 
água no seu processo pro-
dutivo consigam economi-
zar esse recurso

O sistema de gestão uti-
lizado internamente pela 
ambev contribuiu, nos 
últimos 13 anos, para uma 
redução de mais de 40% 
no consumo de água da 
cervejaria.

Rede de 
empresas  

Parque 
Kalundborg 
Symbioses

Cidade de 
Kalundborg 
(dinamarca)

redução, 
reúso, res-
tauração, 
reciclagem

as empresas instaladas 
em Kalundborg se uniram 
de forma que pudessem 
utilizar os resíduos de seus 
produtos em um ciclo rota-
cional, criando um sistema 
único com a criação do 
ciclo fechado de produtos, 
onde resíduos e subprodu-
tos andam em um sistema 
orquestrado de produção, 
no qual o subproduto de 
uma empresa é a matéria
-prima de outra empresa

Essa cooperação ofereceu 
vantagem econômica às 
empresas, ao mesmo tem-
po em que reduziu o im-
pacto total das indústrias 
no meio ambiente

Coca-Cola e 
Agrosmart

desenvol-
vimento de 
plataforma 
de agricul-
tura digital

Produto-
res rurais 
atuantes no 
brasil

redução

Plataforma de agricultura 
digital que ajuda produto-
res rurais a tomarem me-
lhores decisões no campo 
e serem mais resilientes 
às mudanças climáticas. a 
empresa agrosmart mo-
nitora lavouras por meio 
de sensores e imagens de 
satélite, interpretando as 
necessidades da planta 
em tempo real e fornece 
recomendações para irri-
gação e controle de doen-
ças e pragas.

Economia de água e ener-
gia elétrica para os agri-
cultores com a redução de 
custos e aumento da efi-
ciência da produção. após 
o primeiro ano do projeto, 
já foi possível identificar 
o potencial de economia 
de 30% de água utilizada 
na irrigação e aumento de 
produtividade em 10%.

CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento Sustentável 15
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EMPRESA PROjETO ONDE TIPO DE 
AçãO (R) O qUE fOI fEITO? RESUlTADOS

Basf
redução da 
água (diver-
sas ações)

unidade de 
Guaratin-
guetá

redução

ações focadas em redução 
de água dos processos 
do complexo químico: 
instalação e automação 
de torres de resfriamento 
para recirculação e reú-
so da água; redução no 
número de interrupções 
de energia elétrica; treina-
mentos de conscientização 
dos colaboradores no uso 
consciente de água

redução de 42% no consu-
mo de água por tonelada 
produzida, num período 
de 10 anos.

Cargill

assumiu o 
Compro-
misso da 
Moratória 
da Soja 

Brasil restaura-
ção

atua de acordo com o com-
promisso que tem por ob-
jetivo não adquirir soja de 
terras no Bioma amazônia 
desmatadas após 2006

Preservação de florestas 
e biomas, resultando em 
efeito direto na manuten-
ção da disponibilidade e 
qualidade dos recursos 
hídricos.

Petrobrás

Índice de 
risco de 
Escassez 
Hídrica 
(irEH)

instalações 
no Brasil redução

avalia o grau de susceti-
bilidade das instalações à 
escassez física do recurso 
hídrico e também as vul-
nerabilidades das bacias 
hidrográficas e as ações de 
resiliência desenvolvidas 
pelas instalações.

Conhecimento de quais 
instalações são expostas 
aos maiores riscos permi-
tindo a priorização de pla-
nos de ação corporativos 
atualizados com as novas 
ações, quando necessárias.

Desafios e Ferramentas

Entraves ou barreiras na implementação da abordagem 5R: 

• regulamentação;

• Qualidade da Água;

• recursos (investimentos, operação e recursos humanos);

• Falta de conscientização;

• disponibilidade de tecnologias, técnicas de contabilização e 
avaliação de riscos;

• Falta de diálogo.

O uso sustentável dos recursos hídricos disponíveis fez com 
que surgissem diversas ferramentas para auxiliar as empresas a 
gerenciar adequadamente seus recursos hídricos, identificar oportu-
nidades, mitigar riscos, superar barreiras e reportar as informações 
para suas partes interessadas (Figura 5).

Guia sobre Economia Circular de Água16
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FiGura 5: Apresentação das ferramentas divididas em customizações setoriais específicas.

Identificação e avaliação da 
situação local e global dos 

recursos hídricos

Contabilização do uso da água 
e identificação dos impactos 

relacionados

Identificação de riscos e 
oportunidades de redução, 

reciclagem, reúso, 
recuperação e restauração

Determinação de planos de 
ação e de metas

Monitoramento e 
comunicação de desempenho 

relacionado às ações 
estratégicas e compromissos

Ferramenta de 
Risco Hídrico 

(WWF)

Global Water
Tool (WBCSD)

Aqueduct
(WRI)

Water Footprint
Assessment

Manual
(WFN)

Local Water
Tool

(GEMI)

ISO 14046 
(water footprint)

ISO 14040 
(life cycle assesment )

The Water Impact
Index

Water Footprint
Assessment Manual

(WFN)

The Water
Impact Index

Ferramenta de 
Risco Hídrico 

(WWF)

Global Water
Tool (WBCSD)

Aqueduct
(WRI)

Alliance for 
Water

Stewardship

Aqua Gauge
(Ceres)

Local Water
Tool

(GEMI)

CEO Water Mandate
(ONU)

The Water Impact
Index

Alliance for 
Water

Stewardship

CDP Water Aqua Gauge
(Ceres)

GRI 303: 
Water
(GRI)

ISO 14046 
(water footprint )

ISO 14040 
(life cycle assesment )

CEO Water
Mandate

(ONU)

Flood and Drought 
Management Tools

(IWA/UNEP)

Principles on 
Water 

Governance
(OECD)

Water Risk 
Monetizer

Local Water
Tool

(GEMI)

Um dos principais desafios atuais da gestão da água é a falta de métodos para o reconhecimen-
to corporativo da água como um ativo que possa ser contabilizado. recomenda-se para a escolha do 
método de contabilização desse recurso o uso da seguinte matriz, de acordo com a dimensão esperada 
de contabilização do recurso.

FiGura 6: Gestão da água em relação à contabilização monetária e contabilização física de uma perspec-
tiva do passado e do futuro. 

GESTãO DA ÁGUA
Contabilização Monetária Contabilização Física

Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo
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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
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s 

Pu
bl
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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
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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
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õe
s 

Pu
bl

ic
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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).

Fonte: Schaltegger and Burritt 2000 and Burritt et al., 2002.
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5Rs – Oportunidades e Tecnologias

alguns aspectos relacionados a cada um dos rs são apresentados a seguir:

RE
Ú

SO
RE

D
U

ÇÃ
O

RE
CI

CL
AG

EM
RE

CU
PE

RA
ÇÃ

O
RE

ST
AU

RA
ÇÃ

O

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

D
ES

AF
IO

S
D

ES
AF

IO
S

D
ES

AF
IO

S
D

ES
AF

IO
S

D
ES

AF
IO

S

TE
CN

O
LO

G
IA

S
TE

CN
O

LO
G

IA
S

TE
CN

O
LO

G
IA

S
TE

CN
O

LO
G

IA
S

TE
CN

O
LO

G
IA

S

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
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Entendimento 

• Com a ausência de uma gestão sustentável dos recursos 
hídricos por parte das empresas, a crescente demanda 
poderá acarretar em graves consequências, como desa-
bastecimento, danos à imagem e reputação e até ao fecha-
mento de plantas.

• As indústrias e empresas precisam se tornar mais inde-
pendentes do fornecimento de água para seus proces-
sos produtivos, além de aumentar sua eficiência de uso, 
cenário perfeitamente alcançável quando considerada a 
economia circular em seus processos produtivos.

• O sucesso da implementação da economia circular é 
alcançado quando são considerados os custos reais da 
água e também os custos envolvidos na concepção de pro-
jetos de água nas empresas. Com essa avaliação, as empre-
sas têm a possibilidade de reduzir custos e, algumas vezes, 
obter ganhos resultantes da extração de componentes pre-
sentes em águas residuais.

Os cases apresentados de grandes empresas da indústria 
nacional e os resultados significativos obtidos devem servir de 
incentivo para que outras empresas desenvolvam projetos de eco-
nomia circular de água no âmbito da abordagem 5r, contribuindo, 
assim, para a sustentabilidade deste recurso esgotável.

O sucesso da implementação da 
economia circular é alcançado quando são 

considerados os custos reais da água
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