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RESUMO --- É reconhecido que no processo produtivo de bebidas o uso da água é elevado, não 
apenas como a principal matéria-prima em volume, mas também em operações auxiliares ao 
processo produtivo, como geração de vapor, pasteurização, resfriamento e limpeza de 
equipamentos. Em diversos países, as indústrias buscam o desenvolvimento de ferramentas e 
programas com o objetivo de melhorar a eficiência no uso desse recurso natural, tanto através do 
desenvolvimento de fontes alternativas de abastecimento com também através da atuação sobre os 
próprios processos e instalações onde ocorre o uso da água. Avaliam-se as diretrizes gerais 
recomendadas por entidades nacionais e estrangeiras para atingir o objetivo de redução do consumo 
de água na indústria de bebidas (cerveja e refrigerantes) e apresentam-se alguns dos resultados 
obtidos por um grande fabricante no Brasil, que há alguns anos adotou programas de gerenciamento 
dos recursos hídricos em suas unidades industriais. A partir dos resultados econômicos atingidos 
pelas empresas, juntamente com os resultados ambientais e sociais, verifica-se a viabilidade de 
implantação e também que a adoção desses programas por indústrias com uso intensivo de água 
representa um fator de grande importância para a preservação e uso sustentável da água. 

ABSTRACT --- It is recognized that in the productive process of beverages the use of the water is 
elevated, not only as the main raw material in volume, but also in auxiliary operations to the 
productive process, as steam generation, pasteurization, cooling and refrigeration systems and 
cleaning of equipments. In several countries, industries look for the development of tools and 
programs with the objective of improving the efficiency in the use of that natural resource, not only 
through the development of alternative sources of provisioning, but also through actions on the 
processes and facilities where the water is used. Are evaluated the general guidelines recommended 
by national and foreign entities to reach the objective of reduction of the water consumption in the 
beverage industry and are shown the results obtained by a great manufacturer in Brazil, that adopted 
programs of water resources management in their industrial units. Starting from the economical 
results reached by the companies, besides the environmental and social results, it is verified both the 
implantation viability and that the adoption of those programs for industries with intensive use of 
water represents a factor of great importance for the preservation and sustainable use of the water. 

Palavras-chave: conservação de água, gestão da água, indústria de bebidas. 

 
 
_______________________ 
1) Graduando em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Nove de Julho, SP. e-mail: educasado@superig.com.br. 
2) Graduando em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Nove de Julho, SP. e-mail: lsantos@grupodisal.com.br. 
3) Doutorando em Hidráulica pela EPUSP, Professor Titular do Centro Universitário Nove de Julho, SP. e-mail: joao_batista@uninove.br.  
4) Doutor em Hidráulica pela EPUSP, Consultor em Recursos Hídricos, SP. e-mail: delduque@uol.com.br. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1



1 – INTRODUÇÃO 

Este trabalho estuda as principais características de consumo de água na indústria de bebidas 

no Brasil, a partir de uma revisão bibliográfica de trabalhos de entidades setoriais e órgãos 

governamentais, complementado com a apresentação de resultados obtidos por uma indústria de 

bebidas com a da implantação de um programa de redução do consumo de água. Para o setor de 

bebidas a água representa um recurso natural fundamental para as operações e desempenho 

produtivo. A crescente escassez deste recurso e, como conseqüência, o aumento nos custos 

decorrentes desta limitação, faz com que empresas dependentes da água em todo o mundo busquem 

soluções para minimização do consumo. Como um consenso do setor de bebidas, os programas de 

gestão da água têm demonstrado ser a ferramenta principal para a redução do consumo de água e 

nortear as ações das empresas na busca pela excelência operacional em termos de uso dos recursos 

hídricos. 

O mercado de bebidas no Brasil figura há alguns anos entre os maiores do mundo, além de ser 

considerado como de grande potencial de crescimento. De acordo com o Sindicato Nacional da 

Indústria da Cerveja (SINDICERV), o volume de cerveja produzido no Brasil em 2005 atingiu 9,0 

bilhões de litros, enquanto os refrigerantes totalizaram no mesmo ano 12,4 bilhões de litros, 

conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não-alcoólicas (ABIR).  

Devido aos volumes demandados, a maioria das indústrias de bebidas utiliza sistemas de 

abastecimento de água próprio, através de poços profundos ou a partir de mananciais superficiais. A 

água captada passa por diferentes tipos de tratamento, que são determinados após análise dos 

parâmetros da água bruta e de acordo com a finalidade de uso dentro da unidade industrial. Estes 

tratamentos podem variar desde uma simples decantação e filtração em leito de areia, até sistemas 

mais sofisticados, em geral aplicados à água que será incorporada à bebida, como a desinfecção por 

luz ultravioleta e processos avançados de filtração. 

O consumo de água na indústria de bebidas está diretamente relacionado com fatores como, 

conforme CETESB (2005), o tipo de embalagem utilizada, tecnologia dos equipamentos e processo 

de pasteurização, idade da planta, nível tecnológico de processos e equipamentos e eficiência das 

operações de limpeza. De acordo com ENVIROWISE (1998), o consumo varia também de modo 

bastante significativo conforme o porte das instalações, sendo que a tendência geral é que quanto 

menores as instalações, maior o consumo relativo de água, principalmente por na maioria dos casos 

possuírem equipamentos com menos recursos tecnológicos que aqueles utilizados pelas grandes 

indústrias. 

Uma forma de avaliar a eficiência operacional de uma unidade industrial no âmbito da gestão 

dos recursos hídricos é através da análise de um índice de consumo de água, expresso pela relação 
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lBAB/lBBPB, onde lBAB é o volume consumido de água para a produção e envasamento de um determinado 

volume de bebida lBBPB, ambos os volumes sendo expressos em litros. 

2 – USO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

A partir de dados do setor no Brasil, tem-se que o índice de consumo de água numa cervejaria 

varia entre 4 e 10 lBAB/lBBPB. Segundo CETESB (2005), na Europa verificam-se valores entre 3,7 e 8,0 

lBAB/lBBPB, enquanto nas grandes cervejarias do Estado de São Paulo este índice varia de 4 a 7 lBAB/lBBPB. 

Na produção de refrigerantes, devido à predominância da utilização de embalagens 

descartáveis, é comum encontrar unidades industriais operando com índices de consumo de 2,5 a 

3,5 lBAB/lBBPB. De acordo com dados da COCA-COLA, em 2006, a média de consumo nas 

engarrafadoras da marca no Brasil atingiu 2,26 lBAB/lBBPB, colocando algumas unidades desta empresa 

entre as fábricas com o menor consumo de água por litro de refrigerante no mundo. 

O uso da água em cada uma das etapas do processo sofre grande variação em função das 

práticas operacionais de cada instalação. De acordo com levantamentos realizados em indústrias em 

diversos países, os maiores consumos de água ocorrem nas áreas de utilidades e de lavagem de 

garrafas. Uma distribuição típica do uso da água em uma cervejaria é apresentada na figura 1. 
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Figura 1: Consumo típico de água por setor de utilização em uma cervejaria (CETESB, 2005). 

 

O tipo de vasilhame onde se acondiciona a bebida é fator de grande influência no consumo de 

água da indústria, uma vez que latas e garrafas descartáveis dispensam a etapa de lavagem. Por 

outro lado, as indústrias ou linhas de produção que trabalham com garrafas retornáveis, necessitam 

de grandes volumes de água para alimentação das lavadoras de garrafas. O consumo de água na 

operação de lavagem de garrafas está diretamente ligado à tecnologia empregada neste 
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equipamento. Segundo KHS (2005), os equipamentos modernos operam com reaproveitamento da 

água utilizada nas últimas etapas de lavagem para a realização de operações de primeiro enxágüe, 

no início do processo, de maneira totalmente automática. De acordo com CETESB (2005), 

equipamentos que empregam estas tecnologias consomem cerca de 0,5 litro água por litro de 

volume nas garrafas, mas que, em equipamentos mais antigos, consome-se de 3 a 4 litros de água 

por litro de volume das garrafas, ou seja, para cada garrafa de 600 ml consome-se de 1,8 a 2,4 litros 

de água. 

3 – CONSERVAÇÃO DE ÁGUA EM CONSUMIDORES INDUSTRIAIS 

A indústria brasileira, por força da situação da economia e do comércio mundiais, necessita 

melhorar sua competitividade. A redução dos custos operacionais proporcionada pela adoção de 

práticas de conservação de água, principalmente em setores com uso intensivo deste recurso, é fator 

de grande peso para atingir essa melhoria. Além disso, a implantação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, regulamentada pela lei 9.433 de 1997, fez com que todo o setor industrial 

buscasse ferramentas para minimizar o uso da água e a geração de efluentes. O principal 

instrumento público de gestão instituído pela lei 9.433 é a cobrança pelo uso da água captada tanto 

de mananciais superficiais como as águas subterrâneas, em sistemas de abastecimento próprio. O 

objetivo principal da cobrança é incentivar a racionalização do consumo de água, incentivando as 

práticas de conservação e reúso. 

Pode-se entender como conservação de água todas as práticas e tecnologias que melhoram a 

eficiência do uso da água e reduzem o desperdício, levando à redução do consumo de água nas 

diferentes atividades e, por conseqüência, à redução da extração de água das fontes de 

abastecimento. 

Para FIESP (2005), conservar água significa atuar de maneira sistêmica na demanda e na 

oferta de água e a racionalização do uso e/ou o reúso de água são considerados elementos vitais em 

qualquer iniciativa de conservação. Afirma ainda que a ampliação da eficiência do uso da água 

representa, de forma direta: 

• Aumento da disponibilidade para os demais usuários; 

• Flexibilização dos suprimentos existentes para outros fins; 

• Atendimento ao crescimento populacional e à implantação de novas indústrias; 

• Colaboração efetiva para a preservação e conservação do meio ambiente. 

 

Nas grandes indústrias de bebidas, as iniciativas de conservação de água e a gestão dos 

recursos hídricos como um todo, são tratadas dentro da abrangência de seus respectivos programas 

ou sistemas de gestão ambiental. Porém, independente do porte da indústria, é possível e 
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recomendada a adoção de ações para redução do consumo de água, sempre adequadas às realidades 

de cada empresa. 

4 – PROGRAMAS DE GESTÃO DA ÁGUA NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

A principal finalidade de um Programa de Gestão da Água (PGA) é levar a indústria a captar o 

menor volume possível de água, seja qual for a fonte de abastecimento, tendo como conseqüência 

direta a redução dos custos para tratamento e descarte de efluentes. Além disso, grande parcela 

deste efluente pode ser reutilizada em diversas aplicações na indústria, após tratamentos específicos. 

A adoção de um PGA consegue, através da redução do consumo deste recurso, diminuir as 

despesas da indústria com produtos químicos e energia (eletricidade ou combustíveis), necessários 

para a captação, tratamento, bombeamento, resfriamento e aquecimento da água para atender aos 

diferentes usos. O potencial de redução desses custos varia de acordo com as características de cada 

indústria, como o porte das instalações, idade da planta, nível tecnológico dos equipamentos e 

habilidade dos recursos humanos. ENVIROWISE (1998) aponta que a implantação de um PGA 

pode ser levar a uma redução da ordem de 20% com os custos operacionais. 

As ações do PGA devem ser orientadas a: 

• Ter total conhecimento das instalações hidráulicas da indústria; 

• Reduzir ao mínimo as perdas de água nas redes de distribuição e em equipamentos; 

• Conhecer o consumo em cada setor e/ou em cada equipamento consumidor de água; 

• Utilizar o menor volume de água possível e com o padrão adequado para cada operação; 

• Considerar fontes alternativas para abastecimento de água; 

• Reutilizar o maior volume possível de efluentes, desde que seja viável técnica e 

economicamente. 

 

A implantação de um PGA em uma indústria de bebidas pode ser feita de acordo com a 

seqüência: 

• Pesquisa inicial 

• Medição do uso da água 

• Análise e monitoramento dos efluentes 

• Análise do uso da água 

• Determinação da economia potencial 

• Definição do plano de ação 

• Implementação das ações 

• Avaliação dos resultados 
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4.1 Diretrizes para implantação do programa 

4.1.1 Pesquisa inicial 

Consiste no levantamento de informações documentais (projetos hidráulico e arquitetônico da 

unidade, dados de consumo de água da indústria, dados das fontes de abastecimento e informações 

sobre os processos de tratamento de água). Com este levantamento, identificam-se os pontos de 

consumo e a qualidade da água necessária a cada um destes pontos. Pode-se então realizar 

atualizações na base documental, se necessário. Nesta pesquisa é possível a identificação de 

vazamentos, de peças e equipamentos defeituosos, uso desnecessário de água e o descarte 

inadequado de efluentes e até de água limpa. 

4.1.2 Medição do uso da água 

Além da medição no sistema de adução, que quantifica o volume total de água de água 

demandado pela indústria, é condição fundamental para a implantação do PGA que existam 

sistemas secundários de medição. A setorização das instalações permite identificar os processos 

com maior consumo de água, localizar vazamentos de modo mais preciso e rápido e determinar o 

consumo efetivo de água, identificando possíveis perdas nas tubulações externas de distribuição. 

A partir das informações das leituras dos medidores, é possível a definir metas de redução de 

consumo de água, estimar a economia e tomar as decisões para a continuidade ou não das 

avaliações para implementação do PGA. 

Em equipamentos ou setores que utilizam água fria e quente, deve ser prevista a instalação de 

medidores em ambas as instalações. Com a medição da água quente pode-se posteriormente avaliar 

o uso de energia para aquecimento e localizar possíveis pontos de melhoria nestes sistemas. 

Os medidores utilizados podem contar com dispositivos para leitura remota, facilitando a 

integração dos dados com os demais sistemas de automação da indústria. Os medidores equipados 

com esses dispositivos oferecem maior confiabilidade de leitura e rapidez na percepção de 

alterações nos padrões de consumo. 

Deve-se, entretanto, evitar a estimativa do consumo, principalmente nas áreas de produção e 

utilidades, baseada em valores nominais dos equipamentos, pois há chances de variações 

significativas, por diversos fatores, como, por exemplo, desgastes por tempo de uso, alterações 

devido a manutenções, erros em instrumentos não calibrados, entre outros. 

A comparação dos dados das leituras dos medidores deverá, preferencialmente, ser feita em 

períodos mais longos, de no mínimo um ano. Deve-se evitar a comparação das leituras de um mês 

para o outro, para evitar a influência das variações climáticas e do volume de produção sobre os 

resultados obtidos. 
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4.1.3 Análise e monitoramento dos efluentes 

De acordo com ENVIROWISE (1998), cerca de 70% da água captada por uma indústria de 

bebidas retorna na forma de efluente industrial. Os sistemas de coleta de esgotos dos diversos 

setores da indústria devem ser separados entre si e encaminhados para a estação de tratamento de 

efluentes (ETE), onde passarão por tratamentos diferenciados, dependendo da origem destes 

efluentes. Nesta etapa é possível a análise do volume de efluente que pode ser aproveitado como 

água de reúso. Os efluentes dos prédios administrativos (vestiários, escritórios, restaurante etc.), 

com menor carga poluidora, são de tratamento mais simples e barato. Os efluentes do setor de 

utilidades devem ser analisados de acordo com sua origem (condensado, descarga de fundo de 

caldeiras, limpeza de equipamentos etc.), principalmente quanto à contaminação por óleos, 

combustíveis ou produtos químicos potencialmente tóxicos. Nestes casos, mesmo após tratamento, 

pode haver alguma limitação para o reúso em serviços específicos. 

Os dois parâmetros principais de monitoramento da qualidade dos efluentes do setor de 

produção são a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e os Sólidos em Suspensão. Conforme 

CETESB (2005), o nível de DQO nos efluentes de uma indústria de bebidas pode apresentar valores 

entre 1.800 e 3.000 mg/l. Os altos níveis de DQO ocorrem pela presença de açúcares, proteínas, 

fermentos e álcool nos efluentes originários processo de produção de cervejas (produção do malte, 

maturação e fermentação da cerveja, além de perdas do produto acabado durante o envase). A 

tendência é que os efluentes do processo de produção da cerveja tenham sempre níveis de DQO e 

de sólidos em suspensão maiores que os efluentes da produção de refrigerantes. 

A medição da água consumida e o monitoramento adequado dos efluentes, permite que seja 

elaborado um balanço da água para a indústria. Tanto ENVIROWISE (1998) quanto CETESB 

(2005) consideram este estudo uma ferramenta útil para a identificação de pontos de desperdício de 

água. Na elaboração deste balanço deve ser levada em conta a água que não retorna como efluente, 

principalmente a água incorporada ao produto e as perdas por evaporação. Para um estudo mais 

abrangente, devem ser incluídas as águas pluviais, com vistas ao aproveitamento desta água. 

4.1.4 Análise do uso da água 

Devido ao nível de controle de processo presente na indústria de bebidas, o volume de água 

incorporado ao produto pode ser determinado com precisão. Entretanto, como o maior consumo de 

água ocorre em operações auxiliares, é importante a análise dos dados obtidos com a pesquisa 

inicial e as leituras dos medidores de vazão instalados nos pontos estratégicos do sistema de 

distribuição de água. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7



Deve ser dada especial atenção à análise dos padrões da água necessários a cada utilização. 

Com isso se identificam os pontos onde é possível lançar mão de técnicas de reúso de água ou então 

dispor de fontes alternativas para o abastecimento de processos específicos. 

O consumo dos edifícios administrativos, apesar de menos representativo quando comparado 

aos volumes utilizados nos setores produtivos, também deve ser analisado. A água para consumo 

humano deve atender aos padrões de potabilidade, fixados pela portaria do Ministério da Saúde n° 

518/2004, enquanto para a finalidade de limpeza de vasos sanitários e mictórios pode ser 

empregada água de reúso. 

Como resultados desta etapa, a indústria terá uma visão clara dos requisitos quantitativos e 

qualitativos da água em cada setor da unidade industrial. 

4.1.5 Determinação da economia potencial 

A partir das informações obtidas, a indústria pode decidir quais áreas apresentam os maiores 

consumos de água e onde as intervenções podem trazer melhores resultados. Neste momento, 

devem ser consideradas todas as possibilidades de redução de consumo, de uso de fontes 

alternativas de abastecimento e de reúso de água, para identificar quais terão melhor custo/benefício 

para a situação da indústria. A adoção de qualquer medida não pode alterar ou colocar em risco 

qualquer atividade produtiva. 

Pode ser feito, para cada setor ou equipamento específico, uma lista com as alternativas 

técnicas possíveis, seu custo de implementação e a economia de água estimada, gerando uma 

análise econômica para nortear as decisões de intervenção. 

Para os usos domésticos, por exemplo, existem no mercado diversas alternativas de 

equipamentos sanitários que priorizam o uso racional da água, promovendo economia sem prejuízo 

das condições operacionais. 

Nos equipamentos de processamento e envase de bebidas, a utilização de sistemas do tipo 

Clean In Place (CIP), é uma das soluções para reduzir o consumo de água nas operações de limpeza 

dos equipamentos. A manutenção preventiva em equipamentos de refrigeração, como as torres de 

resfriamento, por exemplo, evita a perda excessiva de água por evaporação. Nestes equipamentos 

também pode ser considerado a utilização de água de reúso. 

4.1.5 Definição do plano de ação 

Após as avaliações técnicas e econômicas das possibilidades de ação, definem-se quais 

medidas serão adotadas e em que ordem de prioridade. As ações devem estar alinhadas com os 

objetivos estratégicos da indústria, tanto do ponto de vista da gestão ambiental quanto dos aspectos 

financeiros e comerciais. 
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4.1.6 Implementação das ações 

Com base nos dados tabelados nas etapas anteriores, desenvolvem-se e implementam-se os 

projetos de intervenção em equipamentos e/ou processos, dentro da seqüência previamente 

determinada. Para cada ação específica pode ser escolhido um responsável para gerenciar as ações, 

que tenha afinidade com o setor ou processo envolvido, e que deve responder diretamente à pessoa 

responsável pelo PGA na indústria. 

4.1.7 Avaliação dos resultados 

O programa de gestão de água pode ser entendido como um conjunto de ações que buscam a 

melhoria contínua de procedimentos e processos, com o objetivo de minimizar o consumo de água. 

Assim, os resultados obtidos por cada ação implementada servem como base para análises 

econômicas e técnicas, que irão apontar o êxito desta ação, a necessidade de correções. 

A correta análise das informações fará com que a indústria possa traçar metas cada vez mais 

ambiciosas no sentido de redução de consumo de água e melhoria nos índices de consumo, 

proporcionando a realimentação do programa e a melhoria contínua dos resultados operacionais. 

4.2 Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV 

Criada em 1999, com a união das cervejarias Brahma e Antarctica, a AMBEV é atualmente a 

maior indústria privada de bens de consumo e a maior cervejaria da América Latina, presente em 14 

países nas três Américas, segundo dados da Companhia. 

4.2.1 Gestão da água 

Implementado em 1999, o Sistema de Gestão Ambiental da Companhia tem como objetivos, 

no que diz respeito aos recursos hídricos, efetivar o consumo sustentável de água, considerado 

componente fundamental para suas operações. As principais características do programa de gestão 

da água da AMBEV são: 

• Padronização dos procedimentos de gestão da água em todas as unidades da 

Companhia; 

• Monitoramento do uso da água através da implementação da medição setorizada, em 

cada ponto do processo produtivo e demais setores com utilização de água; 

• Treinamento do pessoal para conscientização sobre o uso responsável da água e 

elaboração de material informativo (cartilhas, cartazes e folhetos) sobre as ações e 

metas do programa; 

• Implantação de um plano de manutenção de equipamentos e sistemas para impedir 

vazamentos de água; 
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• Acompanhamento constante dos índices de consumo de água em cada unidade da 

Companhia; 

• Gerenciamento dos efluentes para permitir seu reaproveitamento como água de reúso. 

 

Como resultado das ações do programa de gestão da água, pode-se destacar a redução do 

índice de consumo de água, no período entre 2001 e 2006 de 23,5%, na média geral das unidades da 

Companhia. A evolução do índice médio de consumo de água nas unidades produtivas da AMBEV 

é mostrada na figura 2. 
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Figura 2: Evolução do índice de uso da água nas unidades industriais (Fonte: AMBEV, 2007). 

4.2.2 O caso da unidade Jaguariúna 

Localizada no município de Jaguariúna/SP, esta filial da AMBEV tem uma produção média 

anual da ordem de 5 milhões de hectolitros de bebidas, tendo como principais produtos a cerveja, 

chope, isotônicos e água mineral. 

Com a implantação do Sistema de Gestão Ambiental em toda a Companhia, foi feito na 

unidade Jaguariúna um levantamento prévio da situação da unidade quanto ao uso dos recursos 

hídricos, sendo identificados os seguintes pontos, conforme dados da AMBEV e CETESB: 

• A unidade industrial capta água do rio Jaguari, pertencente à bacia do rio Piracicaba, a qual 

é submetida a tratamento físico-químico para utilização, em estação de tratamento da 

unidade industrial; 

• A bacia do rio Piracicaba apresenta níveis críticos de abastecimento de água, especialmente 

em períodos de estiagem; 

• O índice de consumo médio da unidade Jaguariúna, antes do ano 2000, era de 7,20 lBAB/lBBPB, 

valor este superior à média das demais unidades da Companhia; 
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• Em caso de agravamento da situação de escassez de água, as operações da unidade seriam 

comprometidas. 

 

A partir destas constatações, a unidade instituiu um grupo de trabalho, com a participação de 

funcionários de diversos setores da empresa, mas principalmente daqueles que apresentavam uso 

intenso de água. Para obter a confirmação das áreas que apresentavam maior consumo de água, 

foram instalados medidores de vazão calibrados em pontos estratégicos da indústria. 

Os dados coletados foram tabelados e analisados pelo grupo de trabalho, produzindo-se assim 

uma relação de ações de melhoria do uso da água. Entre as ações apresentadas, as seguintes foram 

implementadas pela Companhia: 

• Implantação de uma metodologia de vistoria e controle da assepsia de equipamentos com 

contato direto com os produtos, para permitir a utilização da menor quantidade de água 

possível, sem comprometer a segurança do processo produtivo; 

• Reaproveitamento da água utilizada no pasteurizador. A água, antes descartada, passou a ser 

armazenada em tanques apropriados e reutilizada na limpeza de pisos; 

• Implantação de um plano de manutenção para os sistemas hidráulicos da unidade, de modo a 

prevenir e eliminar vazamentos; 

• Implantação de um sistema de bombeamento para recuperação da água utilizada na 

retrolavagem dos filtros da estação de tratamento de água (ETA), que agora é encaminhada 

à entrada da estação; 

• Implantação de um controle analítico sobre a concentração de produtos químicos nas 

soluções de limpeza, para garantir a ação de desinfecção, assepsia e higienização necessários 

ao processo, com o máximo reaproveitamento destes produtos químicos; 

• Otimização do consumo de água nos banheiros e vestiários, com a substituição de chuveiros 

e torneiras por outros que permitem a economia de água. Foram eliminados, em toda a 

unidade industrial, 53 banheiros, sem prejuízo das condições de assepsia e higiene 

necessárias aos funcionários; 

• Redução de 60% no número de torneiras de irrigação de jardins; 

• Detecção e eliminação de vazamentos em tubulações subterrâneas; 

• Implantação de campanhas e treinamentos para a conscientização dos funcionários sobre o 

sistema de Gestão Ambiental, divulgando as políticas e ações adotadas pela Companhia, 

além da importância do uso racional da água. 

 

Para a implementação destas ações, a unidade Jaguariúna investiu cerca de R$ 98.000,00, 

incluindo a aquisição de equipamentos (bombas, tubos, conexões, torneiras, válvulas etc.) e de mão-
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de-obra. Conforme dados da AMBEV e da CETESB, os resultados obtidos com a implementação 

das medidas de gestão da água resultaram para a unidade Jaguariúna em: 

• Redução do índice de consumo de água, de 7,20 para 5,89 lBAB/lBBPB, representando uma 

diminuição de mais de 18% no consumo de água por litro de bebida produzida; 

• Economia anual de aproximadamente 650.000 mP

3
P de água não captada do rio Jaguari, para 

uma produção anual de 5 milhões de litros de bebidas. Considerando o consumo por 

habitante da região de 200 litros de água por dia, o volume economizado seria suficiente 

para atender uma população de aproximadamente 9.600 habitantes durante um ano. 

• Economia de mais de R$ 46.000,00 com despesas de tratamento de água e de mais de 

200.000,00 no tratamento de efluentes industriais. No total, foi atingida uma economia anual 

da ordem de R$ 250.000,00, decorrente da redução do uso de insumos (produtos químicos, 

energia), mão-de-obra etc, nos sistemas de tratamento. 

 

A partir dos resultados obtidos, a unidade Jaguariúna desenvolve ações para melhoria contínua 

dos índices de consumo de água, aprimorando ações de caráter preventivo, em atendimento à 

política ambiental da AMBEV. 

5 – CONCLUSÕES 

Os setores industriais que apresentam uso intensivo de água identificaram, há algum tempo, a 

necessidade de incluir em seu planejamento estratégico a gestão dos recursos hídricos, como item 

fundamental à manutenção dos níveis de competitividade. É senso comum aos fabricantes de 

bebidas, tanto no Brasil como em outros países, o estabelecimento de uma política para os recursos 

hídricos, seja ela em maior ou menor escala. 

Os programas de gestão de água adotados pela indústria de bebidas têm, basicamente, suas 

ações concentradas nos seguintes pontos: 

• Redução do consumo de água, através da utilização de equipamentos e práticas operacionais 

que requeiram o menor volume de água para a realização de determinada operação, sem o 

comprometimento de sua segurança e eficiência; 

• Utilização de fontes alternativas de abastecimento, por exemplo, águas subterrâneas e águas 

pluviais; 

• Tratamento dos efluentes industriais orientado ao reúso da água em processos auxiliares à 

produção (resfriamento, geração de vapor, banheiros, limpeza em geral); 

• Promoção de campanhas e treinamentos internos para a conscientização dos funcionários. 
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Os resultados obtidos pelas indústrias do setor podem ser analisados sob os aspectos 

econômico, ambiental e social. Como resultados comuns à maioria das empresas, destacam-se 

dentro de cada aspecto citado: 

• Aspectos econômicos: redução de custos operacionais, pelo consumo menor de produtos 

químicos, energia e da própria água; valorização e destaque da empresa no mercado; 

possibilidade de ampliação da produção sem necessidade de grandes investimentos, pela 

melhor utilização de seus recursos já disponíveis. 

• Aspectos ambientais: menor interferência no maio ambiente, pela redução do despejo de 

efluentes nos cursos d'água e redução do volume de água captado; redução do consumo de 

energia elétrica e de combustíveis, com menor emissão de poluentes atmosféricos. 

• Aspectos sociais: Aumento da disponibilidade dos recursos hídricos aos demais 

consumidores na região, permitindo o desenvolvimento de novos empreendimentos 

geradores de emprego e renda para a população local; ampliação das oportunidades de 

negócio para empresas fornecedoras de equipamentos e serviços. 

 

A aplicação de técnicas de conservação e reúso de água são possíveis a empresas de qualquer 

porte, devendo haver um planejamento e orientação das ações à realidade e aos objetivos de cada 

empresa. Particularmente nas pequenas empresas, os organismos nacionais e internacionais 

apontam para a possibilidade de melhores resultados, em termos porcentuais, quando comparados 

aos resultados conseguidos pelas grandes empresas, que normalmente já utilizam equipamentos de 

processos com tecnologia mais avançada. Em qualquer empresa, a decisão da implantação de 

programas para a redução do consumo de água deve ser tomada pela alta administração, que deverá 

constituir uma equipe de trabalho e garantir a ela total suporte para o desenvolvimento das ações 

desenvolvidas no programa. 
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