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Quem acha que as me-
didas sustentáveis visam 
apenas economizar água 
está enganado. O professor 
e pesquisador Peter Cheung, 
da UFMS (Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do 
Sul), afirma que, hoje, a 
equação não é tão simples 
assim. 

“Embora a gente fala que 
tem água em abundância 
no país, temos problemas, 
como a crise hídrica. Esse 
problema a gente já vê numa 
série de cidades, como por 
exemplo Vitória, no Espírito 
Santo”, lembra o professor, 
sem esquecer da crise hí-
drica vivida pelo Estado de 

São Paulo, mas que alarmou 
o país, há dois anos. 

Cheung afirma que in-
vestir em novas estações 
de tratamento de água, às 
vezes, é muito mais caro do 
que reduzir a água na ponta, 
na demanda. 

Para reduzir a demanda, 
uma das alternativas é reu-
tilizar a água. Ao reduzir 
esse consumo, é possível 
postergar investimentos al-
tíssimos na construção de 
novas estações e usar este 
recurso em outras ações. 

Há 10 anos, segundo o 
professor, falava-se que o 
consumo diário de água por 
habitante era de 200 litros. 

Hoje, é de aproximadamente 
135 litros diários.

Se todas as construções 
preverem a implementar de 
medidas sustentáveis, o ce-
nário pode ser mais animador 
daqui 20 anos. 

“Vamos economizar de 20 
a 30% na demanda na ponta. 
Com isso, no consumo per 
capita, vamos chegar em nú-
meros próximos a 115 litros 
de água por habitante. Parte 
dos serviços são feitos sem 
a necessidade de utilização 
de uma água nobre, como 
aquela que usamos para 
beber. E isso pode reduzir 
o consumo de água potável”, 
explica Peter Cheung. (BA)

O principal entrave para 
a implementação de medidas 
mais sustentáveis em obras, 
por exemplo, é a falta de le-
gislação federal, de acordo 
com o pesquisador da UFMS. 
“Não é só economia, é uma 
necessidade também, mas 
tem uma iniciativa que tem 
que partir de políticas pú-
blicas para incentivar isso. 
Conforme o que for determi-
nado na legislação nacional, 
pode inviabilizar”, explica 
Peter Cheung.

Hoje, o Brasil não tem 
uma legislação federal de 
reuso da água. Consultores 
internacionais, por meio do 

Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agri-
cultura, estão auxiliando o 
Ministério das Cidades a 
definir o que vai valer ou não 
para o reuso de água no país. 
Ele afirma, porém, que tudo 
aponta que o reuso de água 
só será permitido se houver 
tratamento. Dependendo do 
que exigir a lei federal, o tra-
tamento pode ter um custo 
elevado, o que inviabilizaria 
o reuso. Seriam dois custos: 
o com o próprio tratamento 
e com energia para garantir 
a desinfecção da água.

Questionado sobre o que 
pode ser feito para baixar 

o custo, Peter é enfático: 
produção em escala. “O 
mercado precisa consumir 
muito para ter um efeito 
de escala, para que surjam 
novos equipamentos e até 
mais baratos. A indústria 
não vai investir no desenvol-
vimento de novos produtos 
sendo que a legislação não 
está concluída”, diz. E para 
o futuro? “É comprar um 
sistema compacto de tra-
tamento de água de chuva. 
Vamos ter máquina de lavar 
roupa com tratamento de 
água cinza acoplado já. É 
isso que vamos ter e não tão 
longe”, assegura. (BA)

A irrigação do jardim da Paróquia Universitária São João Bosco é feita duas vezes por dia com água captada pela chuva, o projeto sustentável é exemplo dentro da instiuição, que agora realiza o reuso de água também no Bloco D

No prédio foi instalado um reservatório que armazena 40 mil litros, o que vai proporcionar uma economia de água 

O pesquisador, Peter Cheung, alerta que muitos brasileiros têm sentido na pele problemas como falta de água 

Falta de normas técnicas de 
reuso gera problema no país

‘Não é só economia, é uma questão 
de necessidade’, alerta pesquisador
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