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RESUMO – A redução da disponibilidade hídrica como matéria-prima e fluido para processos 
produtivos e a crescente necessidade de utilização de medidas de caráter sustentável têm 
impulsionado diversos países a implantarem programas de conservação e reúso de água nas 
indústrias. Este artigo enfatiza a importância da otimização do uso e do reuso da água nas indústrias 
como um instrumento de gestão ambiental, buscando a solução de problemas de poluição dos 
recursos hídricos e diminuição da demanda de água. 

 
ABSTRACT – The reduction in water availability as a raw material and fluid in production 
processes and increasing the use of sustainable measures have driven many countries to implement 
programs for optimization and reuse of water in industries. This article emphasizes the importance 
of optimizing the use and reuse of water in industries as an instrument of environmental 
management, seeking the solution of problems of water pollution and decrease demand for water. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um insumo essencial à maioria das atividades econômicas, e a gestão deste recurso 

natural é de suma importância na manutenção de sua oferta em termos de quantidade e qualidade 

(FIESP/CIESP, 2002). 

Em razão de diversas atividades desenvolvidas pelo ser humano, principalmente aquelas 

relacionadas à produção de bens de consumo a partir da transformação e do processamento dos 

recursos naturais, as indústrias são grandes consumidoras de água. Dependendo do processo 

industrial, a água pode ser tanto matéria-prima, fluido de transporte, fluido de aquecimento e/ou 

refrigeração ou nos processos de limpeza de equipamentos, etc. (MIERZWA, 2005). 

Segundo SELL (2006), na produção de bens e prestação de serviços, materiais são 

transformados, alterando-se sua forma, suas características, sua composição química, seu estado 

físico e/ou sua localização no espaço. Na Figura 1 é apresentado um esquema das entradas e saídas 

de processos de produção de bens e prestação de serviços. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Entradas e saídas de processos de produção de bens e prestação de serviços. 
Fonte: Adaptado de SELL (2006). 

 

As saídas não-desejadas são, de alguma forma, lançadas no ambiente, com ou sem tratamento 

para redução de sua toxicidade, ou separação de substâncias mais agressivas de outras menos 

agressivas. 

O setor industrial é um dos grandes colaboradores para os problemas relacionados aos 

recursos hídricos, por isso, estão se deparando com situações, em que para se instalarem ou 

continuarem no mercado de maneira ambientalmente correta, precisam passar por uma série de 

normas e certificações. Dessa forma, estão investindo em recursos para maximizarem os lucros de 

maneira a minimizarem os impactos ao meio ambiente. 
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Esta pesquisa tem como objetivo principal enfatizar a importância da implantação de um 

Programa de Conservação e Reúso da Água (PCRA) nas indústrias como ferramenta de gestão, 

incorporando-se aos seus Sistemas de Gestão Ambiental. 

 

GESTÃO AMBIENTAL 

 

Devido a diversos fatores como a crescente demanda do uso da água para consumo humano, 

agrícola, e industrial, a deterioração dos mananciais, a falta de manejo dos recursos hídricos, o 

lançamento inadequado de efluentes, o uso irracional da água, a quantidade e qualidade de água 

disponível para o consumo têm sido diretamente afetadas. Com isso, há um aumento da procura por 

novos caminhos que levem à uma melhoria contínua visando racionalizar a utilização dos recursos 

hídricos e mitigar os impactos negativos gerados pelas indústrias. 

A prática de novas tecnologias resulta na diminuição da poluição e o aumento gradativo da 

disponibilidade de água, com um menor custo, a toda população. 

Segundo PHIPPS3 (1995) apud MIERZWA (2002), o foco da maior parte das pesquisas, da 

atenção pública e das ações governamentais estão relacionadas às atividades de prevenção da 

poluição recai sobre as indústrias, já que estas são as principais responsáveis pela extração e 

utilização dos recursos naturais, além de todos os problemas de degradação da qualidade ambiental. 

Neste caso, a prevenção da poluição pode ser vista como uma forma economicamente vantajosa e 

estrategicamente sensata para as empresas protegerem o meio ambiente, protegendo a si mesmas de 

possíveis responsabilidades, infrações legais e despesas desnecessárias ou não previstas. Contudo, a 

implantação de programas de prevenção da poluição também pode encontrar algumas barreiras, as 

quais devem ser cuidadosamente analisadas. 

A Gestão Ambiental é o gerenciamento de atividades que buscam utilizar os recursos naturais 

de maneira sustentável, que deve ser aplicada a qualquer organização que esteja direta ou 

indiretamente relacionado ao meio ambiente. 

Com o crescimento da responsabilidade ambiental, a busca por tecnologias limpas está 

crescendo cada vez mais no mercado produtivo e isto faz com que empresas aumentem sua 

competitividade e sua credibilidade em relação aos que estão interessados em proteger o meio 

ambiente.  

A Gestão Ambiental consiste em gerir, controlar e conduzir os processos de produção de bens 

e prestação de serviços, de modo a preservar o ambiente físico (água, ar, solo, fauna, flora e os 
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National Pollution Prevention Center for Higher Education, September, 1995. 
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recursos naturais) e a integridade física e psicoemocional das pessoas, e minimizar o consumo e a 

perda de material, energia e trabalho (SELL, 2006). 

 A prática da gestão ambiental em uma indústria pode trazer grandes benefícios, como a 

prevenção, redução, minimização e eliminação de impactos ambientais negativos, bem como para a 

própria empresa, onde as matérias-primas e os resíduos gerados, sendo menores e melhor 

aproveitados (reutilizados), dispensam desperdícios e aumentam sua economia. 

As razões para a prática da gestão ambiental numa organização são de ordem: 

-  Legal: para evitar multas, interdição temporária de processos e fábricas, perda de licença de 

operação, além de ações contra os responsáveis que podem resultar em sua reclusão; 

-  Econômica: reduzir os custos ambientais internos e externos; 

-  Ambiental: reduzir a exploração dos recursos naturais e a poluição, para que a natureza 

consiga absorver os impactos e os ecossistemas se recuperem; 

-  Ética: com aspectos ambientais perigosos, as empresas podem estar matando ou 

contribuindo para a morte de diversos seres vivos e pessoas. 

Tão importante quanto tratar e dispor resíduos de forma ambientalmente correta, é evitar e 

reduzir a geração deles, por meio de medidas como a substituição de materiais auxiliares e 

secundários por outros biodegradáveis ou provenientes de fontes renováveis, bem como com 

mudanças tecnológicas nos produtos e/ou processo. 

Por ser a água um dos recursos naturais muito utilizados nas indústrias, é fundamental que 

sejam realizadas ações minimizadoras do consumo de água, por meio da conservação e reúso de 

água nos processos industriais. 

A conservação e reúso de água consistem basicamente na gestão da demanda, por meio da 

utilização de fontes alternativas de água e da redução dos volumes de água captados por meio da 

otimização do uso; bem como na gestão da oferta, substituindo as fontes de abastecimento 

convencionais por opções mais favoráveis em termos de custos e de proteção ambiental (FIRJAN, 

2006). 

As opções de gestão da oferta de água se concentram no reúso da água  

(constitui os efluentes gerados na própria indústria), aproveitamento de águas  pluviais de telhados 

ou pátios internos e, eventualmente, reforço das águas subterrâneas por meio de recarga artificial 

dos aqüíferos subjacentes à própria indústria com efluentes industriais controlados e adequadamente 

tratados. 

A Conservação de Água pode ser compreendida como as práticas, técnicas e tecnologias que 

aperfeiçoam a eficiência do uso da água, podendo ainda ser definida como qualquer ação que: 

- Reduz a quantidade de água extraída das fontes de suprimento; 

- Reduz o consumo de água; 
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- Reduz o desperdício de água; 

- Reduz as perdas de água; 

- Aumenta a eficiência do uso da água; 

- Aumenta a reciclagem e o reúso da água; 

- Evita a poluição da água. 

Conservar água significa atuar de maneira sistêmica na demanda e na oferta de água. Ampliar 

a eficiência do uso da água representa, de forma direta, aumento da disponibilidade para os demais 

usuários, flexibilizando os suprimentos existentes para outros fins, bem como atendendo ao 

crescimento populacional, à implantação de novas indústrias e à preservação e conservação do meio 

ambiente. Assim sendo, as iniciativas de racionalização do uso e de reúso de água se constituem em 

elementos fundamentais em qualquer iniciativa de conservação (FIESP/CIESP, 2002). 

 

ASPECTOS LEGAIS DA CONSERVAÇÃO E REUSO DA ÁGUA 

 

A água tem se tornado um recurso cada vez mais escasso nas regiões metropolitanas e 

industrializadas em função da demanda excessiva e degradação por diversas fontes de poluição. Por 

isso, os órgãos regulamentadores têm estudado meios para minimizar os impactos nos corpos 

d’água com mecanismos que forcem os consumidores a captar apenas a quantidade necessária de 

água, e os poluidores a lançar efluentes em menor quantidade e em conformidade com os padrões 

de lançamento. Tais mecanismos envolvem a cobrança pelo uso da água e também pelo lançamento 

de efluentes nos corpos receptores. É provável que as indústrias passem a reduzir o consumo de 

água e o lançamento de efluentes, tendo como objetivo final a minimização dos custos adicionais. 

Com enfoque na preservação dos recursos hídricos, medidas de redução do consumo e de reúso são 

ferramentas de grande importância (MATSUMURA e MIERZWA, 2007). 

Segundo MIERZWA e HESPANHOL (2005), a qualidade e quantidade de água necessárias 

para as atividades industriais dependem do ramo de atividade da indústria e sua capacidade de 

produção. 

O ramo de atividade da indústria determina o grau de qualidade da água que vai ser utilizada, 

ressaltando-se que uma mesma indústria pode precisar de vários tipos de água, cujos níveis de 

qualidade são definidos em função de suas características físicas, químicas e biológicas. Por outro 

lado, o porte da indústria, que está relacionado com a sua capacidade de produção, irá definir qual a 

quantidade de água necessária para cada uso. 

A Lei 9433/97 cria o Sistema Nacional dos Recursos Hídricos e institui a Política Nacional 

dos Recursos Hídricos, que apresenta os seguintes instrumentos de gerenciamento: 

    - Outorga pelo direito de uso de recursos hídricos;  
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    - Cobrança pelo uso da água;  

    - Enquadramento dos corpos d’água em classes de uso; 

    - Sistema de informação de recursos hídricos; e 

    - Planos de recursos hídricos.  

Um dos objetivos da cobrança pelo uso da água é incentivar a sua racionalização, que pode 

contemplar medidas de redução do consumo por meio de melhorias no processo e pela prática de 

reúso. 

A primeira regulamentação que tratou de reúso de água no Brasil foi a Norma Técnica NBR 

13.696 (1997). Nesta norma, o reúso é abordado como uma opção à destinação de esgotos de 

origem essencialmente doméstica ou com características similares. 

O Brasil ainda não dispõe de uma legislação que defina os padrões de qualidade para os 

diversos segmentos econômicos – industrial, agrícola, pecuário, ambiental, etc., que utilizam ou 

poderiam utilizar água de reúso no país. A Resolução No. 54, de 28 de novembro de 2005, do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a 

prática de reúso direto não potável de água, entretanto não define padrões de qualidade para 

utilização da água de reúso. O importante não é poupar água a qualquer custo, mas sim estabelecer 

técnicas que evitem riscos à saúde pública. 

É importante destacar que o grau da qualidade da água para um determinado uso hoje pode 

ser diferente do que tenha sido padrão no passado (MIERZWA, 2005), ou que venha a ser no 

futuro. O desenvolvimento tecnológico pode causar problemas de escassez de recursos naturais e 

poluição e, portanto, restrições quanto ao grau de qualidade até então considerado adequado. 

 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E REÚSO DE ÁGUA 

 

Um Programa de Conservação e Reúso de Água (PCRA) é composto por um conjunto de 

ações específicas de racionalização do uso da água na unidade industrial, que devem ser detalhadas 

a partir da realização de uma análise de demanda e oferta de água, em função dos usuários e 

atividades consumidoras, com base na viabilidade técnica e econômica de implantação das mesmas 

(FIESP/CIESP, 2002). 
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FIGURA 2 – Fluxograma para desenvolvimento de PCRA. 
Fonte: FIRJAN (2006). 

 

Diversas indústrias, nos setores de água minerais, lavanderias industriais, fabricação de vidro, 

de fotografia, de alimentos, etc., vêm desenvolvendo e aplicando Programas de Conservação e 

Reúso de Água, reduzindo o consumo de água, em até 95%, e o lançamento de efluentes, em 100%, 

por meio da implantação de uma estação de tratamento de esgoto e reuso dessa água tratada. 

Dentre os benefícios relacionados à implantação do PCRA podem ser citados: 

• Redução de custos; 

• Redução da responsabilidade legal; 

• Melhoria da imagem corporativa; e 

• Melhoria da segurança dos trabalhadores. 

Entretanto, algumas barreiras estão associadas à implantação do PCRA, são elas: 

• Cultura Corporativa e normas institucionais; 
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• Dificuldades para identificação de oportunidades de prevenção da poluição; 

• Custos; 

• Falta de ferramentas e metodologias de avaliação; 

• Falta de planejamento a longo prazo e tomada de decisão; e 

• Expectativas dos consumidores. 

 

CONCLUSÕES 

 

A crescente demanda, associada à poluição dos corpos de água, tem levado a uma mudança de 

comportamentos de um dos principais usuários dos recursos hídricos, a indústria. A adoção de 

Programas de Conservação e Reúso de Água vêm sendo adotado por diversas indústrias, reduzindo 

custos, a responsabilidade legal da empresa, bem como melhorando a imagem corporativa e a 

segurança dos trabalhadores. 

A maior dificuldade quanto ao reúso de água nas indústrias é a falta de uma legislação que 

estabelece a qualidade da água em função do tipo de indústria. 

No futuro próximo, quando for efetivamente aplicado o instrumento “cobrança”, certamente 

PCRA serão mais desenvolvidos e aplicados na indústria brasileira, uma vez que os pagamentos 

pela captação e lançamento de efluentes constituirão um custo muito maior ao empreendedor. 
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