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RESUMO 

 

A água doce é necessária para as diversas atividades voltadas para a sobrevivência 

do ser humano, incluindo sua alimentação, fabricação de bens de consumo, 

dessedentação, limpeza e higiene. No entanto apenas a menor parcela desta água é 

destinada ao uso direto, os usos domésticos do ser humano. Cada vez mais se torna 

importante o estudo das dinâmicas de uso deste recurso, principalmente nos setores 

que tem uma grande demanda do mesmo, como é o caso da indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), que produz desde componentes básicos 

de higiene pessoal como sabonetes e xampus, até itens voltados para a área da 

beleza como as maquiagens. Esse setor industrial demanda muitos recursos 

hídricos, principalmente por razão de sua matéria-prima principal ser a água, mas 

outros processos de fabricação também envolvem este recurso, como por exemplo, 

a limpeza do maquinário, ligado ao maior problema ambiental gerado por este setor, 

o uso de detergentes. Devido a importância deste recurso um Crédito de Água foi 

proposto, como uma forma de minimizar os impactos causados por efluentes 

despejados em corpos hídricos por meio do apoio a projetos que visam o 

desenvolvimento de novas tecnologias de uso e limpeza da água, e também projetos 

de preservação da água em diversos locais, partindo do princípio que a água é única 

e deve ser conservada em todos os lugares. 

 

 

Palavras-chave: Efluente; poluição; saúde humana; gestão ambiental; crédito de 

água. 



 

 

ABSTRACT 

 

Water is fundamental for the multiple activities needed for the survival of the human 

being, including food supply, manufacturing of consumer goods, watering, cleaning 

and hygiene. Yet only a small portion of this water is intended for direct use, the 

domestic uses, of the human. It has increasing the importance of researches for the 

dynamics of use of this resource, mainly in sectors that has a high demand of it, as is 

the case of the industries of Toiletries, Perfumery and Cosmetics (HPPC in 

portuguese) that produces from basic toiletries like soaps and shampoos, to items 

belonging to the beauty area, as makeup. This industry requires plenty of water 

resources, mainly because its main raw material it's water, but also other 

manufacturing processes requires this resource, as for example, the cleaning of 

machinery, that has a connection to the biggest environmental problem caused by 

this industry, the use of detergents. Due to the importance of this resource the Water 

Credits are proposed as a way of minimizing the impact of waste dumped in bodies 

of water, support projects aimed at developing new technologies for use and 

treatment of water, and also water conservation projects in several locations, 

knowing that water is unique and must be preserved everywhere. 

 

 

Keywords: Effluent; pollution; human health; environmental management; water 

credit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planeta Terra é constituído em sua maior superfície por água, porém desta 

abundância de recursos hídricos apenas 2,5% são de água doce e apropriada para 

os diversos usos nobres do ser humano. E desta pequena parcela 21% deste 

recurso é utilizado pelo setor industrial (ROCHA et al., 2011). Além deste demasiado 

consumo, podem ocorrer problemas para a saúde humana devido a poluição dos 

recursos hídricos ao descartar na natureza essa água com resíduos industriais que 

muitas vezes são prejudiciais a qualidade de vida dos seres vivos (MORAES & 

JORDÃO, 2002). Por sua vez a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (HPPC) utiliza a água como matéria-prima de seus produtos, e pode 

chegar a gastar 1,7 metros cúbicos (m³) de água por tonelada de produto fabricado, 

sendo que até 0,9m³ se torna efluente (CNI, 2013a). Esse setor produziu 1.776,3 

milhões de toneladas de mercadorias no ano de 2011 (LEONELI & RAJÃO, 2012) o 

que demonstra a enorme quantidade de água consumida na geração destes 

produtos e no volume de efluentes descartados neste período. Atualmente a 

preocupação em minimizar esses impactos é crescente. Porém isto não indica que 

todos os problemas relacionados à poluição da água e sua indisponibilidade foram 

solucionados, até mesmo porque, muitas indústrias optam por descumprir leis 

ambientais, pois a multa (no caso da irregularidade ser descoberta) tem um valor 

inferior que a implementação das adequações necessárias. Toda a população sofre 

com estes problemas e por isso todos devem se conscientizar e entender o quanto 

isto afeta a saúde do ser humano e também de outras espécies. Com o crescimento 

do conhecimento aliado a preocupação coletiva, uma mudança significativa pode 

ocorrer no modo de pensar e agir das pessoas, o que consequentemente alterará o 

comportamento ambiental das grandes empresas. 
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1.1 Objetivos 

 

 Analisar o uso de recursos hídricos pela indústria de produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos.  

 Compreender os impactos causados pelo descarte de recursos hídricos 

contaminados.  

 Identificar as consequências do mau uso e poluição da água para a qualidade 

de vida de plantas e animais, e consequentemente dos humanos. 

 Provocar reflexão e discussão que leve a um comprometimento das indústrias 

com a reposição dos recursos hídricos utilizados em grandes quantidades 

para sua produção e lucro. 

 

1.2  Metodologia 

 

Pesquisa bibliográfica através de livros, manual da ABIHPEC (Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoa, Perfumaria e Cosméticos), documentos da 

Confederação Nacional da Indústria, artigos publicados em revistas científicas e 

também do banco de dados Scielo. Visita técnica a empresa Greenwood 

Cosméticos localizada na cidade de São Roque-SP no dia 1 de outubro de 2014, 

onde foi possível visitar os locais onde o tratamento do efluente gerado na fábrica é 

tratado, os mecanismos que fazem parte do processo de osmose reversa, e também 

um pouco da produção da fábrica, o objetivo da visita foi de obter maior 

compreensão do modo que os recursos hídricos são utilizados numa empresa do 

setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e em quais processos a água é 

essencial. Observação e pesquisa sobre as tecnologias e cuidados com o meio 

ambiente no cotidiano da empresa. 
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1.3  Justificativa 

 

É de extrema importância para quem estuda e trabalha na área ambiental entender 

a dinâmica do uso de recursos hídricos, e principalmente conhecer esse 

funcionamento nas empresas, área de atuação de muitos gestores ambientais. 

Sendo a água um bem essencial para o desenvolvimento da vida é importante ter 

conhecimento de sua disponibilidade e seus usos.  

A indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) tem como matéria-

prima principal a água, o que justifica seu alto consumo, e ainda existem outros 

processos produtivos que também a utilizam. Compreender a forma como este 

recurso é empregado, utilizado e posteriormente lançado como efluente é essencial 

para a melhor gestão do recurso e emprego de técnicas que aumentem a 

produtividade e diminuam o consumo de recursos. 

Toda ação humana tem uma reação, e boa parte das vezes uma consequência para 

o próprio ser humano. É essencial conhecer esses processos para descobrir 

alternativas e elaborar estratégias que diminuam os impactos negativos para a 

sociedade. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.1. Disponibilidade e distribuição de recursos hídricos 

 

O planeta Terra poderia se chamar planeta água devido à abundância de água 

presente na superfície terrestre, pois mais da metade do globo é coberto por águas. 

Entretanto 97,5% é composto por água salgada e apenas 2,5% é doce apropriada 

para os diversos usos do ser humano como para beber, tomar banho, limpeza de 

ambientes e utensílios, e até mesmo na produção de bens de consumo (ROCHA et 

al., 2011).  

Além disso, a maior parte desta água doce se encontra em forma sólida (nas 

geleiras) o que impede que ela seja utilizada, e apenas cerca de 22,76% dessa água 

possibilita a sua retirada para o consumo humano. E ainda existe uma parcela de 

difícil retirada encontrada em lençóis freáticos de profundidade superior a 800 

metros (VARGAS, 1999).  

Segundo Rocha et al. (2011) a disponibilidade hídrica nos locais de abastecimento 

mais comuns, como rios e lagos, é de apenas 200 mil quilômetros cúbicos de água. 

Sendo que, segundo Hoekstra e Chapagain (2007), o consumo global anual por 

pessoa é de 2.480m³ de água. Um cenário preocupante, uma vez que estes 

recursos não aumentam e a demanda e o número de pessoas para consumir 

aumentam a cada ano. Apesar do ciclo hidrológico cumprir seu papel ao fazer a 

renovação desta água, este processo pode ser imprevisível no que diz respeito ao 

local de precipitação e a quantidade que será disponibilizada. Os fatores que afetam 

a distribuição da água no ciclo hídrico podem afetar a sua disponibilidade de formas 

drásticas, como foi observado nas regiões norte, com fortes chuvas, e sudeste do 

Brasil com estiagem prolongada, no ano de 2014 e também 2015. 

Esses dados evidenciam que a água não é um bem abundante para o consumo 

humano como muitos pensam. Na verdade apenas 6% de toda a água doce do 

mundo é destinada ao consumo direto do ser humano, sendo que a segunda maior 
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consumidora de água doce é a indústria, utilizando 21% destes recursos (ROCHA et 

al., 2011). 

No Brasil a maior parte das vazões de retiradas de água são destinadas a irrigação 

(ANA, 2005), seguindo a tendência onde o maior consumidor de recursos hídricos 

no mundo é a agricultura, que consome 73% de toda a água doce disponível para 

consumo (ROCHA et al., 2011). Apesar de todos os usos da água serem destinados 

ao ser humano mesmo que de forma indireta, uma parcela muito pequena é 

destinada ao uso direto, o que pode se tornar uma preocupação no futuro. 

Segundo Tundisi (2008) no território brasileiro se encontram 14% de todos os 

recursos hídricos disponíveis no mundo. Entretanto as áreas de maior consumo são 

as de menor disponibilidade e pior distribuição, por exemplo, 95% da população 

brasileira depende de 27% dos recursos hídricos encontrados em território nacional. 

Por outro lado onde se encontra a maior parte dos recursos hídricos brasileiros é o 

local onde apenas 5% da população vive (LIMA, 2001) evidenciando o contra senso 

na distribuição da população e atual disponibilidade de recursos hídricos no 

território.  

Neste ano de 2015 o estado de São Paulo tem enfrentado uma crise hídrica, 

atribuída à falta de chuvas, quando na verdade a raiz do problema é a má gestão 

dos recursos hídricos (ROGERS et al. apud, TUNDISI, 2008) que já estava sendo 

apontada como problema anos atrás. Um dos pontos levantados por Tundisi (2008) 

é o crescente aumento da demanda nas áreas urbanas, porém não há um aumento 

na disponibilidade hídrica, fazendo com que a mesma quantidade de água que 

abastecia um determinado número de pessoas tenha que abastecer até o dobro de 

indivíduos. Tundisi (2008) ainda aborda outro ponto, que é o aumento de efluentes 

gerados pela população, causando a degradação dos corpos d’água e seu entorno. 

E apesar da demanda e formas de uso mudarem, pouco ou nenhum investimento 

em ampliações e melhorias é feito pelo governo e órgãos responsáveis, causando a 

deterioração do sistema antigo o que gera perdas socioambientais e econômicas 

(TUNDISI, 2008). Ainda podem existir outros fatores limitantes, como por exemplo, a 

qualidade desta água. 
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Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005) o Paraná é a região hidrográfica 

com a maior retirada de água no país, com 30% das retiradas totais no país, o dobro 

da segunda maior em retiradas, a região do Atlântico Sul, que abrange algumas 

partes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por outro lado a região 

do Atlântico Nordeste Ocidental representa a menor retirada no território nacional 

com apenas 1% do total, o equivalente a uma vazão de 13m³ por segundo. 

Atualmente são poucos os países que não tem limitações de uso da água, e outros 

países começam a sofrer com a escassez. Ainda há a crescente degradação deste 

recurso resultando em água de cada vez pior qualidade (MORAES & JORDÃO, 

2002), pois, é importante ressaltar que a água não sai do sistema hídrico global, ela 

apenas é armazenada em outro local ou perde sua qualidade dentro do sistema. 

2.2 Uso da água na indústria 

 

Os 21% de água doce utilizados na indústria já demonstram o enorme consumo 

desse setor (ROCHA et al., 2011), mas ao analisar mais de perto a forma como este 

recurso é utilizado pela indústria, o quadro é ainda mais preocupante. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) organizou uma Matriz de Coeficientes 

Técnicos sobre o uso da água no setor industrial brasileiro com a finalidade de 

auxiliar na elaboração de estratégias visando a gestão sustentável dos recursos 

hídricos. 

Diversos setores demandam grande quantidade de água para a produção e, 

segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2013a), muitas vezes a 

quantidade de recurso liberado como efluente é superior a quantidade consumida 

pelo produto, ou seja, que é agregada ao produto final. 

Alguns produtos utilizam água no seu processo de fabricação, porém 100% desta 

água se torna efluente, pois nenhuma parte deste recurso é consumida, como no 

caso da fabricação de óleos e gorduras de origem vegetal, de laticínios (que até 

mesmo geram efluentes em volume superior aos retirados devido a produção de 

soro de leite) e também no processo de curtimento e outras preparações do couro 

(CNI, 2013a). 
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O processo de fabricação de produtos envolve uma grande demanda de recursos 

hídricos, porém na maioria destes processos a maior parte do recurso utilizado se 

torna efluente e apenas uma pequena parcela é consumida, como por exemplo, na 

fabricação de bebidas alcoólicas (com exceção do vinho) e não alcoólicas, 

fabricação de tecidos, papel e remédios (CNI, 2013a). 

São poucos os processos que geram menos efluente do que a quantidade 

consumida, alguns poucos exemplos são a fabricação de vinho, fabricação de 

embalagens de papel, fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, e por vezes a 

fabricação de produtos químicos orgânicos (CNI, 2013a). 

Porém alguns produtos chegam a não produzir efluente e consumir completamente 

a água utilizada na fabricação como a produção de biocombustíveis, de cimento e 

artefatos de concreto e materiais semelhantes e também a fabricação e refino de 

açúcar (CNI, 2013a). 

Por último encontra-se a categoria dos que consomem cerca de metade do recurso 

retirado e o resto se torna efluente, algumas vezes esse efluente é pouco superior 

ao consumido, como por exemplo o setor industrial da higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, que também engloba a produção de sabões, detergentes e produtos de 

limpeza. Essas produções chegam a utilizar cerca de 50% de volume de água como 

matéria-prima (CNI, 2013a). Apesar de ter uma relação equilibrada entre consumo e 

efluente, esse setor produz em larga escala, e apenas no ano de 2011 a produção 

foi de 1.776,3 milhões de toneladas (LEONELI & RAJÃO, 2012). 

O setor industrial da fabricação de aeronaves é o maior consumidor de recursos 

hídricos por tonelada produzida, retirando 2.484m³ de água, consumindo 309m³ e 

gerando 2.175m³ de efluente por unidade produzida (CNI, 2013a), porém é 

importante considerar que este setor produz menos unidades de produtos que 

outros setores com consumo menor por tonelada. 

Entretanto, segundo a CNI (2013a), estes números podem apresentar divergências, 

pois esta padronização estabelecida pela CNI é de difícil contabilização na prática, 

onde é difícil quantificar o consumo em cada processo produtivo, principalmente 

quando há a fabricação de produtos diversificados, com consumo e efluente 

diferentes uns dos outros. Há ainda aqueles, que tem etapas de produção 
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compartilhadas, tornando a quantificação unitária mais complexa e 

consequentemente mais cara (CNI, 2013b). Portanto as relações apresentadas são 

dados baseados em estimativas e médias, mas que ilustram a complexa realidade 

do uso da água pela indústria. 

 

2.2.1 Uso da água na indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

 

São múltiplos os usos da água neste setor na indústria, e o principal é como matéria-

prima de seus produtos (CETESB, 2005), como é notável nos casos de xampus e 

águas de colônia. Segundo a CNI (2013a) cada tonelada produzida por esse setor 

consome entre 0,6m³ e 0,8m³ de água, e os processos da produção podem ainda 

gerar até 0,9m³ de efluente, totalizando até 1,7m³ de água retirada do sistema para 

cada tonelada de produto produzido. Segundo (LEONELI & RAJÃO, 2012) este setor 

produziu 1.776,3 milhões de toneladas de mercadorias no ano de 2011, sendo assim 

se a cada tonelada produzida são retirados até 1,7m³ de água, totalizou um 

consumo de 3 bilhões de metros cúbicos de água no ano de 2011. 

Entretanto a água utilizada como matéria-prima não pode ser simplesmente água 

doce. Esta água é tratada de forma diferente, ela é desmineralizada, e após passar 

por diversos processos se torna o mais pura possível. Um processo utilizado para se 

atingir tal padrão de qualidade da água é a osmose reversa, adotado pela empresa 

Greenwood. Segundo explicações fornecidas por Rita Modesto, supervisora de 

garantia da qualidade da empresa, e Luciano de Almeida Honda, supervisor de 

fabricação e tratamento de efluentes, durante este processo é retirado o cloro 

(usado anteriormente em outro tratamento desta água), os sais minerais são 

retirados através de um filtro de resina, e posteriormente essa água ainda passa por 

um filtro que retira qualquer resíduo que permaneceu dos processos anteriores, 

após a passagem pelo filtro este recurso cai no tanque equalizador, é bombeado por 

membranas e então sai a água desmineralizada. De toda a água utilizada neste 

processo metade é destinada a se tornar matéria-prima dos produtos do setor e os 

outros 50% é chamada de água de rejeito. Uma ação tomada pela Greenwood é 
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utilizar esta água de rejeito nos sanitários e também para a limpeza, impedindo que 

água de qualidade seja desperdiçada. 

Segundo dados do site da empresa são produzidos 3 milhões de unidades de 

produto por turno ao mês, e segundo Luciano de Almeida Honda (supervisor de 

fabricação e tratamento de efluentes) são utilizados 6.500 litros de água por dia na 

fábrica, assim sendo 26 mil litros por semana, e totalizando 104 mil litros de água 

utilizada como matéria-prima por mês. Sendo assim considerando também a água 

de rejeito são utilizados 208 mil litros de água por mês na empresa Greenwood. Um 

alto consumo, mas pequeno se comparado a grandes empresas do setor, que 

chegam a produzir muito mais unidades.  

Segundo a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2009) a água 

“também é utilizada em sistemas de resfriamento, na geração de vapor, bem como 

em procedimentos de limpeza e sanitização de máquinas, equipamentos, tubulações 

de transferência e mangueiras.”. 

O processo que possivelmente é o mais problemático para o meio ambiente é a 

limpeza do maquinário industrial, que além de utilizar uma grande quantidade de 

água e ser repetido por diversas vezes durante o ciclo produtivo, utiliza detergentes. 

Segundo o supervisor de fabricação e tratamento de efluentes da Greenwood, 

Luciano Almeida de Honda, esses são os de mais difícil retirada. Essa dificuldade 

apresentada pode causar turbidez na água no momento em que este efluente é 

descartado em rios e lagos. Isto causa poluição local da água, trazendo 

consequências para a fauna e flora regionais, pois desta forma a incidência do sol 

através dos corpos hídricos é reduzida pela turbidez, trazendo graves problemas 

para os ecossistemas aquáticos pela redução da luz disponível, o que limita plantas 

e algas na realização da fotossíntese. Desta forma há limitação na disponibilidade 

de alimentos e oxigênio para vários animais aquáticos, o que altera na realidade 

todo o equilíbrio da teia alimentar da qual o próprio ser humano faz parte. 

Segundo a CETESB (2005) os processos de resfriamento e aquecimento também 

envolvem consumo de água, que se descartada incorretamente com alterações de 

temperatura causa poluição térmica nos corpos hídricos receptores ocasionando a 

morte de muitos seres vivos estenotérmicos (SECO et al., 2005). 
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Grande parte das indústrias opta por utilizar água subterrânea, onde se encontra, ou 

encontrava, uma verdadeira riqueza de recursos hídricos, entretanto ao se explorar 

este recurso de forma agressiva muitas reservas subterrâneas estão diminuindo e 

sendo degradadas (CETESB, 2005), tornando este recurso cada vez mais escasso 

devido a má gestão e falta de conscientização. 

Entretanto é notável uma crescente preocupação das empresas com o meio 

ambiente, impulsionada pelo aspecto financeiro, pois em caso de escassez de água 

a empresa perde um recurso de extrema importância causando prejuízos para si 

mesma. Outro ponto é que a má gestão deste recurso pode atribuir uma má 

reputação para a empresa e consequentemente diminuir os lucros, já que o 

consumidor está cada vez mais exigente com a postura que as empresas adotam 

frente aos problemas ambientais (CNI, 2013b). Fica claro que a preocupação não é 

com a conservação em si, mas é uma necessidade de assegurar que este recurso 

que traz riquezas continue disponível. 

Segundo Moraes & Jordão (2002) outro fator preocupante são os locais 

inadequados onde algumas empresas se instalam, que podem diretamente 

influenciar na qualidade da água no entorno ao ocorrer despejo incorreto de 

efluentes, e caso algum acidente se suceda ainda há o risco de alguma 

contaminação de difícil contenção. 

A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental desenvolveu um guia técnico 

visando a aplicação da produção mais limpa (P+L) nas empresas do setor para 

entrar em sintonia com as atuais demandas do mercado, onde os consumidores 

buscam mais informações acerca do desenvolvimento sustentável, dando um 

impulso para a indústria mudar seus processos produtivos e relacionamento com o 

meio ambiente. Entretanto não são regras para o setor seguir a risca, dando 

margem para que poucas adequações de fato ocorram (CETESB, 2005). 
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2.3. Caracterização da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(HPPC) 

 

Apesar de comumente o setor ser chamado basicamente de indústria de 

cosméticos, o nome correto é Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), 

pois os cosméticos são apenas uma parcela do que é produzido, sendo estes 

segundo o BNDES (2007) “produtos de coloração e tratamento de cabelos, fixadores 

e modeladores, maquiagem, protetores solares, cremes e loções para pele, 

depilatórios, etc.”. Já os produtos de higiene capilar, sabonetes, desodorantes fazem 

parte da higiene pessoal, e os perfumes, água de colônia e similares pertencem a 

perfumaria.  

O panorama da indústria HPPC realizado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES, 2007) define os produtos fabricados pelo setor HPPC, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como:  

 

Preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso 

externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, 

lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade 

oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar 

sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los 

em bom estado. 

 

E classifica segundo nível de risco da seguinte forma: 

Risco Nível 1 – Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que se 

caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja 

comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram 

informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de 

uso, por causa das características intrínsecas do produto. Constam nesse 

nível produtos tais como: sabões, xampus, cremes de barbear, loções pós-

barba, escovas dentais, fios dentais, pós, cremes de beleza, loções de 
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beleza, óleos, make-up, batom, lápis para os lábios e delineadores, 

produtos para os olhos e perfumes. 

 

Risco Nível 2 – Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que 

possuem indicações específicas, cujas características exigem comprovação 

de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e 

restrições de uso. Nesse nível se encontram produtos que apresentam risco 

potencial, tais como: xampus anticaspa, cremes dentais anticárie e 

antiplaca, desodorantes íntimos femininos, desodorantes de axilas, 

esfoliantes químicos para a pele, protetores para os lábios com proteção 

solar, certos produtos para a área dos olhos, filtros UV, loções 

bronzeadoras, tinturas para cabelos, descolorantes, clareadores, produtos 

para ondulação permanente, produtos para crescimento de cabelos, 

depiladores, removedores de cutícula, removedores químicos de manchas 

de nicotina, endurecedores de unhas e repelentes de insetos. 

 

Os critérios utilizados para a indicação dos níveis de risco foram a probabilidade de 

acidentes que os compostos possam causar, efeitos indesejados ao se utilizar o 

produto, em qual parte do corpo este produto será utilizado e quais as 

consequências em caso de uso incorreto (BNDES, 2007).  

Padronizar as matérias-primas utilizadas pela indústria HPPC é praticamente 

impossível devido a grande diversidade de produtos fabricados pelas empresas e 

também por cada empresa ter um perfil de comércio diferente. A CETESB (2005) 

agrupou de forma simplificada as matérias-primas como “detergentes, 

emulsificantes, ésteres de ácido graxo, polímeros (PEG), sais quaternários de 

amônio, corantes, pigmentos, solventes orgânicos, álcalis (como soda e potássio), 

conservantes (como metilparabeno, propilparabeno e formol) e peróxido de 

hidrogênio, óleos, essências e outros.” Estas são as matérias-primas utilizadas por 

todas ou pela maior parte das empresas do setor. 
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Uma das principais características da indústria de HPPC é a grande presença de 

empresas internacionais, sejam as que tem sedes em solo brasileiro ou as que 

chegam ao mercado consumidor por meio de importações (BNDES, 2007). 

É importante observar que este setor se relaciona também com a indústria química, 

em razão do desenvolvimento de formulação de produtos, e com a indústria 

farmacêutica na busca de conhecimento de princípios ativos e novas formas de 

utilizá-los em suas produções (BNDES, 2007). 

 

2.3.1. Crescimento econômico 

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC) o Brasil é um dos maiores consumidores de produtos do 

setor no mundo. Em 2011 foi gerado um faturamento de mais de 43 bilhões de reais, 

mesmo período em que foram produzidas 1.776,3 milhões de toneladas de produtos 

(LEONELI & RAJÃO, 2012) com um crescimento percentual de 7,9% em relação ao 

ano anterior. 

Em 2005 o mercado de HPPC no Brasil foi o que representou o maior crescimento, 

com 34,2% de crescimento em relação ao ano anterior, no ranking mundial. 

Crescimento muito superior a outros mercados participantes do ranking, onde o 

segundo país que mais cresceu neste aspecto foi a Espanha com 13% de 

crescimento, menos da metade do crescimento apresentado pela indústria brasileira. 

(BNDES, 2007). 

Esse crescimento também se deve a cada vez maior participação da mulher no 

mercado de trabalho, o que movimenta mais as vendas uma vez que elas formam o 

maior público consumidor do setor (ABIHPEC, 2012). Outro ponto que proporcionou 

um aumento no consumo foi o emprego de tecnologias na melhoria da produção, 

sendo assim se produz mais com custos menores se tornando mais atrativo para o 

consumidor (BNDES, 2007). Porém, talvez o fator que mais impulsiona as compras é 

o aumento da renda dos consumidores, pois existe uma ligação notável entre a 
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renda per capta e o consumo, o que torna esse setor bastante sensível a mudanças 

pelo poder de compra das pessoas. 

A indústria HPPC tem projeções de crescimento em torno de 5% ao ano até 2015, 

desta forma há a estimativa de um faturamento em torno de 50 bilhões de reais no 

ano de 2015 contra o faturamento de 27,3 bilhões de reais em 2010 (LEONELI & 

RAJÃO, 2012). 

O lado social deste crescimento é observado com a geração de empregos. Durante 

o período entre 1994 e 2004 houve um aumento de 140% na oferta de empregos no 

setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (CETESB, 2005) e segundo 

Leoneli & Rajão (2012) apenas no ano de 2011 foram gerados cerca de 4,67 

milhões de empregos, e uma parcela destes empregos foi gerada pelo uso desses 

produtos em outras empresas, como por exemplo salões de beleza, onde o índice 

de empregos gerados foi de mais de 1 milhão, demonstrando a importância deste 

setor na movimentação econômica do país, tanto para a economia em si quanto 

para a sociedade. 

O crescimento econômico está diretamente relacionado a quantidade de produtos 

fabricados e vendidos, o que pode ser um fator preocupante para o meio ambiente, 

tanto pelo consumo da água (CNI, 2013ª) quanto pela quantidade de efluentes 

gerados (CETESB, 2005), efluentes estes que trazem impactos negativos para o 

equilíbrio dos ecossistemas. 

 

2.3.2. Tipos de efluentes 

 

O setor industrial que corresponde à higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é 

categorizado pela Comissão de Classificação Nacional (CONCLA, 2014) dentro da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) como parte da seção C: 

indústrias de transformação; dentro da divisão 20: fabricação de produtos químicos; 

no grupo 206: fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene pessoal pertencente a classe 2063-1. 
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Segundo a CETESB (2005) a maior concentração de efluente gerado pelo setor é a 

proveniente de processos de limpeza, no qual se utilizam compostos químicos 

diferentes dos utilizados como matéria-prima de seus produtos. 

Os detergentes são citados como os mais problemáticos, formados por fosfatos e 

polifosfatos (CETESB, 2005), que por sua difícil retirada ocasionam o aumento dos 

nutrientes nos ambientes aquosos de tal forma que atrapalham o desenvolvimento 

da vida do local ao limitar as quantidades de oxigênio disponíveis. 

Devido a grande diferença de processos produtivos, e de matéria-prima e produto 

final entre as empresas, é difícil estabelecer qual a composição comum do efluente 

gerado por elas, porém alguns podem ser destacados como os principais e mais 

recorrentes: 

Óleos e graxas podem ser um dos principais problemas no tratamento do efluente 

devido a sua baixa solubilidade em água, e também podem prejudicar a vida 

aquática por impedir que o oxigênio chegue até o meio hídrico; Sulfetos são tóxicos 

e dão ao recurso hídrico mau odor; os despejos amoniacais, além de tóxicos, 

precisam ser neutralizados antes de serem lançados ao recurso hídrico para impedir 

que ele seja alcalinizado; Tensoativos são de difícil biodegradação, e segundo a 

CETESB (2005) “suas propriedades lipossolventes lhes conferem efeito bactericida, 

prejudicando processos biológicos importantes ao bom funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos”. 

O efluente mais comumente gerado com a fabricação de produtos do setor são os 

compostos orgânicos voláteis, que podem ser descritos segundo Tavares (2012) 

“Os compostos orgânicos voláteis incluem os hidrocarbonetos não metálicos 

saturados e insaturados e os hidrocarbonetos oxigenados, tais como ácidos 

carboxílicos, aldeídos, cetonas, éteres, ésteres e álcoois.”. 

Outro porém é o efluente indireto gerado por esse setor industrial, que ao ter como 

boa parte de sua matéria-prima a água quase todo o conteúdo da maioria de seus 

produtos se torna efluente nas mãos dos consumidores, como por exemplo o 

xampu, onde praticamente todo o produto vira efluente após sua utilização para 

higienizar os cabelos. 
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A resolução CONAMA 357, de 17/03/2005 (posteriormente complementada pela 

resolução CONAMA 430, de 13/05/ 2011) determina padrões a serem alcançados 

pela empresa no tratamento de seus efluentes antes deles serem despejados em 

um curso d’água. Fica claro que apesar de serem muitos os procedimentos eles não 

anulam os efeitos nocivos destes compostos para a vida aquática ou terrestre. 

O despejo de qualquer destes efluentes de forma incorreta pode aumentar o risco de 

contaminações (TUNDISI, 2008) causando diversos riscos a saúde humana 

(MORAES & JORDÃO, 2002). 

 

2.4. Consequências para o ser humano 

 

Muitos acreditam poder excluir o ser humano das relações de teia alimentar, como 

se fosse superior e não tivesse muita relação com as interações entre produtores, 

consumidores e decompositores. O ser humano não só integra essa teia como 

também está no topo dela em se tratando do gradiente de bioacumulação de 

elementos residuais químicos persistentes no organismo. Desta forma o 

desequilíbrio em partes da teia de relações tróficas pode e vai afetar aquelas 

espécies que estiverem no topo da teia alimentar, e de diversas formas que vão 

desde intoxicação por acúmulo de toxinas persistentes provenientes de outros 

consumidores (magnificação trófica) e até mesmo de produtores, e pode ocasionar a 

indisponibilidade de alimento causado por caça predatória e/ou degradação 

ambiental. 

Ao se estudar a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos fica evidente 

que muitos são os fatores que podem desencadear problemas para o ser humano 

devido a alterações ao meio ambiente. 

Os químicos mais comumente utilizados na indústria, cada um do seu modo, 

interferem no equilíbrio bioquímico dos ecossistemas. Por exemplo, os detergentes 

tornam a água turva, o que diminui a penetração de luz solar no meio aquático, 

limitando as ações de fotossíntese das plantas aquáticas e diminuindo a 

disponibilidade de alimentos e oxigênio no meio hídrico (SECO et al., 2005). 
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Talvez o principal problema que pode ser enfrentado pelo ser humano é uma grande 

parcela dos recursos hídricos serem empregados na indústria (ROCHA et al., 2011) 

enquanto este recurso poderia estar sendo empregado no aumento da qualidade de 

vida de inúmeras pessoas, que mesmo em pleno século XXI ainda não tem acesso a 

água com os requisitos mínimos para ser considerada própria para o consumo. 

Pode parecer pouco preocupante em um primeiro momento os efluentes mais 

comumente gerados serem os compostos orgânicos voláteis, de forma que poucos 

fazem uma ligação direta dele com a água. Entretanto como pode ser observado no 

processo do ciclo hidrológico (ROCHA et al., 2011) os compostos encontrados na 

atmosfera ajudam na formação da chuva. Desta forma estes compostos mudam a 

composição da água no local onde essa chuva precipita. 

Os despejos amoniacais chamam bastante atenção por serem explicitamente 

tóxicos (CETESB, 2005), e o efluente que é composto por este tóxico pode ser um 

dos mais preocupantes para o equilíbrio dos ecossistemas, prejudicando a saúde de 

animais e do ser humano. 

O mau odor causado pelos sulfetos (CETESB, 2005) faz com que ocorra a saída de 

populações do entorno no local onde este efluente é despejado. Entretanto, surge a 

oportunidade de famílias de baixa renda que não tem condições de moradia dignas 

se submetam a morar perto destes locais, mesmo trazendo riscos a saúde. 

Segundo Moraes & Jordão (2005) a degradação de recursos hídricos é a causa de 

cerca de 80% das mortes em países em desenvolvimento, devido ao contato do ser 

humano com a água com diversos contaminantes e até mesmo consumindo peixes 

contaminados por esta água. 

2.5 Crédito de água 

 

Segundo a Política Nacional dos Recursos Hídricos, lei federal nº 9.433 de 1997, a 

outorga é um instrumento com o objetivo de garantir o controle da quantidade e 

qualidade da água utilizada. Diversas atividades que envolvem a captação de água 

necessitam da outorga, incluindo as indústrias do setor HPPC. O valor pago na 

outorga é apenas no momento da obtenção da mesma, não tendo nenhum custo 
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adicional ou mensalidade que as empresas paguem. Só é pago novamente na 

ocasião da renovação da outorga, que pode demorar até 35 anos para ocorrer. 

Segundo o inciso I do art. 22 da Política Nacional de Recursos Hídricos (lei federal 

nº 9.433/97) o valor arrecadado com a outorga será utilizado: 

 

No financiamento de estudos, programas, projetos e obras 

incluídos nos Planos de Recursos Hídricos. 

 

Agências locais de água criadas dentro dos comitês de bacias hidrográficas são 

responsáveis pela cobrança de uso da água e também pela deliberação sobre 

projetos que receberão este apoio financeiro de acordo com o capitulo IV da mesma 

lei. 

No estado de São Paulo a lei estadual nº 12.183/2005 em sua seção III explica como 

é feito o cálculo para a cobrança do uso da água, e diz em seu artigo 12: 

 

O valor a ser cobrado por captação, extração, derivação e 

consumo resultará da multiplicação dos respectivos volumes 

captados, extraídos, derivados e consumidos pelos 

correspondentes valores unitários, e pelo produto dos 

coeficientes que considerem os critérios estabelecidos no 

artigo 9º, respeitado o limite máximo correspondente a 

0,001078 UFESP1 (um mil e setenta e oito milionésimos de 

UFESP) por m³ captado, extraído ou derivado. 

 

Em seu artigo 2º no 4º parágrafo é definido uma das aplicações deste dinheiro 

arrecadado: 

Deverá ser aplicada parte dos recursos arrecadados na 

conservação do solo e na preservação da água em zona rural 

da Bacia, nos termos da regulamentação, respeitando-se o 

                                            

1
 UFESP: Unidade Federal do Estado de São Paulo 



27 

 

 

estabelecido no respectivo Plano de Bacias, obedecidas as 

características de cada uma delas. 

 

Fica claro que as empresas em si tem pouca responsabilidade com a água que 

utilizam e posteriormente devolvem a natureza com qualidade inferior, tendo apenas 

o compromisso de outorga que se realiza com um espaço que pode ser de 35 anos. 

Baseado nas informações sobre consumo de água divulgadas pela CNI (2013a) o 

uso deste recurso pelo setor HPPC é moderado, mas já se torna preocupante ao se 

levar em consideração a grande quantidade de produtos fabricados anualmente, 

como por exemplo no ano de 2011 quando foram produzidas 1.776,3 milhões de 

toneladas de mercadorias (LEONELI & RAJÃO, 2012). Deve-se ter em mente que a 

quantidade de água que dispomos é única, e não aumenta, e ainda diminui em 

qualidade em função dos produtos químicos que são continuamente adicionados 

pela sociedade na água consumida e descartada como efluente. Sendo a água um 

bem terrestre único e limitado qualquer parcela de água que é contaminada 

representa uma contaminação do mesmo todo que é usado pela humanidade no 

planeta. 

O crédito de água se baseia na ideia de que a água é um bem único e qualquer 

parcela dela usada e contaminada representa uma contaminação de toda água 

existente, mesmo que distribuída de forma irregular no planeta. Logo a 

responsabilidade pela poluição desta água começa naqueles órgãos que extraem a 

água dos locais onde estava originalmente protegida, a usam como produto ou parte 

deste e também como meio de produção e daqueles que a consomem mesmo que 

indiretamente quando adquirem produtos de higiene que em grande parte são 

compostos por água.  

O crédito de água tem como princípio fazer com que todos estes consumidores e 

causadores de poluição, em especial as indústrias, sejam responsabilizados pelos 

seus impactos negativos causados ao recurso hídrico global, tanto pelo efluente 

gerado em suas fábricas quanto pelo efluente indireto, que é gerado no pós 

consumo de seus produtos feitos de água ou com uso dela. Essa responsabilidade 

seria cobrada na forma de uma taxa calculada com base proporcional a quantidade 
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de água utilizada pela empresa, e o dinheiro recolhido por esta taxa seria utilizado 

para financiar projetos com objetivo de aumentar a segurança hídrica de três formas 

diferentes: 1) desenvolvimento de tecnologias para redução de uso e diversificação 

das formas de tratamento e purificação da água, 2) mitigação de impactos 

ambientais em corpos hídricos afetados, e 3) conservação e proteção de recursos 

hídricos estratégicos pouco afetados ou não afetados. 

O primeiro tipo de projeto financiado pelo crédito de água é para investimento em 

tecnologias que diminuam a quantidade de água utilizada na produção industrial, e 

também no tratamento de água nas ETEs com a retirada de poluentes provenientes 

dos efluentes (como os tensoativos) que são comprovadamente de difícil retirada. 

O segundo tipo de projeto é para mitigação dos danos causado pela empresa que 

não vai ser a responsável direta para isso, mas vai destinar verbas para que outras 

empresas, universidades e institutos ou ONG possam estudar e mitigar problemas 

ambientais como poluição e degradação de corpos hídricos. 

E o mais importante é reverter este dinheiro para conservação dos recursos hídricos, 

e não apenas de forma simplificada, mas considerando todo o ciclo hidrológico, 

preservando matas, conservando nascentes, rios e pontos de recarga do lençol 

freático, pois as empresas utilizam poços artesianos em sua maioria. É necessário 

ter em mente que a água do planeta não pode mais ser dividida de forma concreta, 

ou seja, a água doce potável do planeta é uma unidade, é única. Ao se conservar 

em um ponto, vai auxiliar para que toda a água do planeta seja conservada, 

garantindo inclusive mais anos de produção e lucro para o setor industrial. 

Mas para que essas ações aconteçam é necessário apoio do governo ao criar leis 

que suportem esses ideais e para que a cobrança deste crédito ocorra de forma 

contínua e gere resultados aplicados nos recursos hídricos. 

Uma das bases para a criação do crédito de água é o “Clean Water Act” criado em 

1977 nos Estados Unidos com o intuito de diminuir o despejo de substâncias tóxicas 

geradas pelas indústrias e outros setores nos corpos hídricos, com a finalidade de 

preservar a qualidade da água (SAÑUDO-WILHELMY & GILL, 1999). O crédito de 

água surge como um instrumento que responsabiliza um dos maiores utilizadores e 
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degradadores de recursos hídricos, para que esta água continue a ser utilizada por 

todos e mantenha a sua qualidade. 

 

2.5.1 Desenvolvimento dos projetos do crédito de água 

 

Primeiramente é necessário ter conhecimento da quantidade de água utilizada de 

cada empresa do setor de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (HPPC), pois o 

valor que será revertido para investimento nos projetos propostos pelo crédito de 

água será proporcional ao uso deste recurso pela empresa, partindo do princípio de 

que a água retornada ao meio ambiente é de qualidade inferior aquela originalmente 

retirada da natureza. Do cálculo do consumo da empresa é determinada uma taxa a 

ser paga para o investimento no crédito de água, que será de uma UFESP (Unidade 

Federal do Estado de São Paulo) comvalor de R$ 21,25 no ano de 20152 por m³ de 

água utilizada. Por exemplo, a empresa Greenwood que utiliza 104m³ (104 mil 

litros)de água por mês na fabricação de seus produtos pagaria uma taxa de crédito 

de água de R$2.210,00 mensalmente, podendo diminuir ou aumentar dependo da 

utilização. 

Esse valor será destinado diretamente para uma das três propostas de projetos: 

1. Desenvolvimento de tecnologias para redução de uso e diversificação das 

formas de tratamento e purificação da água: o dinheiro será revertido para 

estudos e trabalhos em desenvolvimento que buscam o melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos, evitando desperdícios e também novas 

tecnologias capazes de realizar um tratamento mais eficaz da água com 

poluentes provenientes de indústrias, em especial aqueles que são de difícil 

biodegradação; 

2. Mitigação de impactos ambientais em corpos hídricos afetados: a verba será 

encaminhada para projetos, ONGs ou outras associações que trabalhem na 

                                            

2
http://www.tjsp.jus.br/Egov/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria.aspx 



30 

 

 

mitigação dos impactos causados pelos resíduos de empresas, esgoto 

doméstico e outras fontes poluidoras em corpos hídricos. 

3. Conservação e proteção de recursos hídricos estratégicos pouco afetados ou 

não afetados: a proposta de investimento neste tipo de projeto é baseada no 

princípio de que a água é universal e única, por isso a necessidade de 

conservartodos os corpos hídricos pouco explorados, de forma a garantir a 

continuidade do ciclo hidrológico, e a manutenção deste recurso e sua 

possibilidade de uso no futuro, similar com o que ocorre com o pagamento de 

serviços ambientais. 

Mais projetos podem ser contemplados ao mesmo tempo dependendo da quantia 

destinada aos créditos de água de cada empresa. A Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente é a mais adequada 

para viabilizar a distribuição deste recurso através de editais de chamadas públicas 

com o intuito de selecionar projetos coerentes com a proposta e viáveis com a 

quantidade de dinheiro. Dessa forma o Ministério do Meio Ambiente, com auxílio de 

um corpo técnico ambiental, também se responsabilizaria por fiscalizar as 

transações entre as empresas e as beneficiadas pelo crédito de água, e se a 

aplicação deste dinheiro em projetos está se realizando de fato. 

A taxa pode ser ajustada dependendo das necessidades encontradas por técnicos 

ambientais encarregados da fiscalização do projeto de crédito de água, e todas as 

empresas do setor de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (HPPC) deverão 

contribuir com os créditos de água, independente da empresa ser de pequeno, 

médio ou grande porte, pois todas tem sua parcela de responsabilidade ambiental 

para com a sua principal matéria-prima. 
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3 CONCLUSÕES 

 

Os problemas relacionados a degradação dos recursos hídricos já estão sendo 

encarados como um problema de saúde pública (MORAES & JORDÃO, 2005) 

entretanto são necessárias medidas maiores e fiscalização mais ativa nas 

empresas. 

A CETESB (2005) fez um excelente trabalho na elaboração do guia técnico para a 

indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos buscando a implementação 

de táticas de desenvolvimento sustentável. Entretanto essas recomendações 

funcionariam melhor se fossem leis, com a aplicação de multas nos casos de 

descumprimento, estas com valores superiores aos valores das adequações 

necessárias, sendo que pelo motivo de que em muitos casos a multa tem valor 

inferior ao das adequações necessárias, a empresa opta por pagar a multa. 

Estudos mais detalhados dos componentes dos produtos fabricados pelo setor 

poderiam ampliar as medidas a serem tomadas na diminuição de poluentes e de 

químicos que podem causar riscos a vida humana, pois a falta de informações e 

simplificação destes potenciais poluentes abre uma margem para pouco controle do 

que está sendo lançado na atmosfera, na água e posteriormente chegando ao ser 

humano e aos ecossistemas. 

O crédito de água surge de uma necessidade de se repensar as relações entre o 

homem e a natureza, começando pelo bem natural mais vital, e principalmente 

mudar as políticas de uso da água das empresas, neste caso do setor de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que tem uma dependência significativa da água 

ao tê-la como sua principal matéria-prima, e dessa forma encontrar um equilíbrio 

entre as relações de retirada e uso da água e posteriormente tratamento e 

devolução do recurso a natureza. Cabe ressaltar, que não se trata de tarifar pelo 

consumo da água, que pela Constituição é um bem público do povo brasileiro, mas 

sim de tornar cada usuário um contribuinte colaborador na conservação e 

regeneração deste bem, para que continue acessível, com qualidade e 

disponibilidade para todos. Visto que ainda predomina a ultrapassada crença de que 

a natureza sozinha regenera seus recursos naturais, mas isso há muito tempo não 
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acontece mais de forma eficiente e suficiente, a sociedade precisa colaborar e 

pagar, pois a disponibilidade da água depende cada vez mais de intervenções 

tecnológicas com custos altos, para manter-se acessível e em condições de 

consumo com qualidade. 

Apesar da resolução CONAMA 357, de 17/03/2005 (complementada pela resolução 

CONAMA 430, de 13/05/ 2011) determinar padrões que as empresas precisam 

alcançar antes de despejar seus efluentes em cursos d’água, isso ainda não é o 

suficiente para garantir a manutenção da quantidade e qualidade da água 

disponível. Com novas tecnologias de produção que aumentam a quantidade de 

produtos fabricados, e diminuam também o tempo de produção, são necessárias 

novas tecnologias para mitigação mais eficaz dos impactos negativos aos cursos 

d’água. Há necessidade de acelerar o tempo de renovação da água, que apesar de 

existirem processos naturais que são responsáveis por essa renovação, estão cada 

vez menos eficazes devido a degradação ambiental e também a grande quantidade 

e diversidade crescente de poluentes lançados na água, com tendência de 

crescimento a cada ano que passa, proporcional ao aumento populacional. 

O ser humano sempre buscou melhorar a sua qualidade de vida, essa busca levou a 

diversos avanços tecnológicos e sociais, entretanto a parte ambiental parece ser 

deixada de fora da equação, apesar de basicamente ser a fonte de satisfação de 

todas as necessidades e desejos humanos. A relação entre homem e ser humano 

está cada vez mais delicada, a intensidade da degradação ambiental e poluição já 

chegaram a níveis alarmantes, e mesmo com tantas evidências as maiores 

interessadas e maiores beneficiadas, que são as empresas, não compreendem que 

essa falta de cuidado para com o meio ambiente poderá ser um fator determinante 

na manutenção das indústrias e de seu público-comprador. 

Como bem público a água se torna responsabilidade de todos os cidadãos de 

conservar, fiscalizar seu uso e pressionar as empresas a realizarem mudanças que 

se adequem as atuais necessidades do meio ambiente, e também que se 

responsabilizem integralmente por seu efluente gerado, mesmo no pós-consumo de 

seus produtos. Pois, muitas vezes o cidadão comum é quem paga sozinho pelo 

tratamento deste efluente, que é feito através das empresas públicas de 
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abastecimento e tratamento de água. Estas necessitam atualizar suas metodologias 

de tratamento de água e efluentes, que já podem ser considerados ultrapassados 

devido aos diversos componentes “novos” (emergentes) que estão sendo lançados 

na água. 

Devido a sua importância para seres humanos e animais, consumo doméstico, 

agrícola ou industrial, a água precisa se tornar prioridade de conservação por meio 

de estudos de novas tecnologias de uso, reuso e tratamento. Mas, principalmente a 

criação de novas políticas que assegurem que este recurso continuará disponível, e 

em qualidade boa para as futuras gerações. 

Medidas como o crédito de água visam essa continuidade da disponibilidade da 

água. Quanto mais cedo este tipo de iniciativa for implementada, mais perto a 

sociedade estará de se envolver com seu maior bem natural vital e recuperá-lo a 

tempo antes que seja necessário o uso de tecnologias de dessalinização da água e 

tratamento de esgoto para torná-lo potável para consumo humano. 
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