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RESUMO  
 

A água é vital para os seres humanos. Projeções sobre o futuro indicam que o atual 
cenário de escassez de recursos hídricos pode se agravar e provocar 
consequências dramáticas para a própria sobrevivência da humanidade. O Brasil, 
que possui a maior fonte renovável de água doce do mundo, apresenta regiões de 
elevada escassez hídrica, como é o caso do semiárido e das regiões metropolitanas 
das grandes cidades. Esta pesquisa refere-se a um estudo sobre o panorama global 
da distribuição e uso de água doce e uma análise de custos da utilização de um 
sistema de dessalinização da água do mar por osmose reversa alimentada com 
energia gerada por painéis fotovoltaicos, por um motor gerador a biodiesel e pela 
rede elétrica, em uma organização com acesso à água do mar da Baía de 
Guanabara. Foram analisados os principais documentos publicados pela 
Organização das Nações Unidas e pelos órgãos no Brasil responsáveis pelo 
gerenciamento dos recursos hídricos e realizada uma vasta revisão bibliográfica 
para identificar os modelos utilizados para avaliação econômica de plantas de 
osmose reversa alimentadas por energia elétrica de fontes renováveis de energia, 
solar e biodiesel, e da própria rede elétrica. A análise econômica, focada no 
levantamento de custos, utilizou a combinação de taxas de juros nominais ao ano, 
5%, 10% e 15%, com períodos de vida útil de 10, 15 e 20 anos. Os custos de 
produção de água doce obtidos variaram entre R$ 6,22/m3 a R$ 7,71/m3 para a 
configuração do dessalinizador de osmose reversa alimentado com energia da rede 
elétrica (Rede-OR), entre R$ 12,47/m3 e 25,67/m3 para a configuração do 
dessalinizador de osmose reversa alimentado com a energia elétrica gerada pelos 
painéis fotovoltaicos (FV-OR), e entre R$ 16,79/m3 e 18,51/m3 para a configuração 
do dessalinizador alimentado com energia elétrica gerada pelo motor gerador 
movido a biodiesel (Biodiesel-OR). Os resultados apresentaram valores competitivos 
e indicam que organizações com fácil acesso à água do mar e que possuem 
demandas elevadas de água, com custos também expressivos, devem investigar a 
produção autônoma de água doce por meio da dessalinização por osmose reversa, 
combinadas com energias renováveis, caso disponíveis. 
 
Palavras-Chave: Gestão da Água; Dessalinização; Energia Renovável; Economia. 
 



ABSTRACT 

 

Water is vital for human beings. Projections on the future indicate that the current 
scenario of scarcity of freshwater resources may worsen and cause dramatic 
consequences for the mankind survival. Although it has the largest renewable source 
of freshwater in the world, Brazil presents high freshwater scarcity regions, like semi-
arid and the metropolitan areas of major cities. This research aim to study about the 
global picture of the distribution and use of freshwater and to analyze the costs of the 
use of a system of seawater desalination by reverse osmosis powered by energy 
generated from photovoltaic panels, biodiesel stationary engine and power grids, in 
an organization with access to seawater of Guanabara Bay. Publications of United 
Nations and Brazil were analyzed about the conditions of freshwater resources and 
extensive literature to identify the models used to carry out the economic evaluation 
of reverse osmosis plants powered by electricity from renewable energy sources, 
solar and biodiesel, and the electrical power grid. The economic analysis, focused on 
cost survey, used a combination of nominal interest rates per annum 5%, 10% and 
15%, with useful life of 10, 15 and 20 years. Freshwater production costs obtained 
ranged from BRL$ 6.22/m3 to BRL$ 7.71/m3 for the configuration with reverse 
osmosis desalination unit powered by energy from the electric power grid (Grid-RO), 
from BRL$ 12.47/m3 to BRL$ 25.67/m3 for the configuration with reverse osmosis 
desalination unit powered by electricity generated from the photovoltaic panels (PV-
OR), and from BRL$ 16.79/m3 to BRL$ 18.51/m3 for the configuration with reverse 
osmosis desalination unit powered by electricity generated from the biodiesel 
stationary engine (Biodiesel-RO). The results showed competitive values and 
indicate that organizations with easy access to seawater and have high water 
demands, with also significant costs, should investigate the autonomous production 
of fresh water through desalination by reverse osmosis, combined with renewable 
energies, if available. 
 
Keywords: Water management; Desalination; Renewable energy; Economy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A água é um elemento imprescindível à vida. A humanidade não caminha 

sem água.  

O ser humano utiliza a água com diversos propósitos. Além de ser parte de 

suas necessidades fisiológicas básicas, é utilizada em atividades de lazer, na 

agricultura e na indústria. Algumas atividades econômicas dependem dela, como o 

transporte de bens e materiais diversos em navios, a produção de energia elétrica e 

o próprio transporte dos resíduos gerados pelas atividades domésticas e industriais. 

A água se encontra distribuída na superfície da terra entre água doce e água 

salgada. Somente 2,5% se encontra na forma de água doce. A maior parcela de 

água doce está em forma de gelo nas regiões do Ártico, da Antártica e das 

montanhas, cerca de 68,9%, e em águas subterrâneas, cerca de 29,9%. Somente 

0,3% estão na superfície. E a presença desse valioso recurso na superfície da terra 

se explica pelo ciclo hidrológico, cuja consequência final é o escoamento de 42.700 

km3/ano de água pelos rios, que se distribui de forma irregular, gerando áreas de 

notável abundância como a Amazônia e de elevado estresse hídrico como os países 

do norte da África e do Golfo. 

Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO/UNICEF, 2013), 

cerca de 768 milhões de pessoas continuam sem acesso à água tratada, embora 

existam algumas estimativas que indicam que o número de pessoas cujo acesso à 

água não esteja satisfeito alcance cerca de 3,5 bilhões, assim como 

aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas continuem sem acesso ao saneamento 

básico. 

Os principais usos da água considerados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), segundo o WWAP (2012), são alimentação e agricultura, energia, 

indústria, aglomerados humanos e o próprio ecossistema. A agricultura é a atividade 

que mais utiliza água, sendo responsável por cerca de 70% do total de retirada de 

água para suprir as demandas da humanidade, enquanto que os outros 30% são 

utilizados pela indústria, incluindo a energia, e a municipalidade, que está 

diretamente relacionado à quantidade de água retirada por populações em cidades, 

vilas, conjuntos habitacionais, e por empresas que prestam serviços públicos e 

domésticos.  
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Entre os maiores desafios para assegurar água para a população mundial 

está o seu próprio crescimento. Em 2013, o mundo possuía cerca de 7,2 bilhões de 

pessoas e estimativas indicam que a população mundial deve crescer quase 1 

bilhão nos próximos doze anos, atingindo 8,1 bilhões em 2025, e aumentar ainda 

mais em 2050, alcançando 9,6 bilhões. E mantidos os parâmetros analisados, 

poderá atingir 10,9 bilhões em 2100 (UNDESA, 2013). Deve-se considerar, também, 

o desenvolvimento econômico e a saúde individual, que têm alterado o padrão das 

dietas da população, mudando de uma dieta predominantemente à base de amido 

para uma dieta à base de carne e laticínios, o que requer ainda mais água. Segundo 

Hoekstra e Chapagain (2007), para se produzir 1 kg de arroz são necessários 3500 

litros de água, para produzir 1 kg de carne utiliza-se cerca de 15.000 litros, enquanto 

para produzir uma xícara de café, são necessários 140 litros. Outro fator de pressão 

nos dias atuais é a demanda por produtos agrícolas para produzir biocombustíveis. 

Esta demanda representa a maior parcela na busca de novos produtos oriundos da 

agricultura nas últimas décadas e foi o fator determinante para que os preços das 

commodities atingissem seu pico no biênio 2007-2008 (WWAP, 2014). 

A energia utiliza em maior ou menor grau água para ser gerada. Segundo o 

WWAP (2012), água e energia estão intrinsecamente conectadas. Apesar de 

existirem várias fontes de energia e diferentes técnicas de geração de eletricidade, 

todas utilizam a água em vários processos de produção, que inclui a extração de 

matéria prima, resfriamento em processos térmicos, limpeza de material, cultivo de 

colheitas para biocombustíveis e movimentação de turbinas. O inverso se dá pela 

utilização de energia para permitir que a água obtida das principais fontes esteja 

disponível para uso e consumo pelo ser humano, por meio de bombeamento, 

transporte, tratamento, dessalinização e irrigação. Esta interdependência apresenta, 

também, vulnerabilidades que são potencializadas por fatores externos, cujos 

impactos só podem ser estimados, mas jamais permitem um planejamento completo 

e preciso para combatê-los.  

O relatório denominado Perspectivas sobre a Energia no Mundo, de julho de 

2013, da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, estima que o 

consumo de energia terá um aumento substancial de cerca de 56% no período 

compreendido entre 2010 e 2040, sendo que mais de 85% do aumento da demanda 

global por energia ocorrerá nos países que não fazem parte da OCDE, como 
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consequência do aumento da população e do Produto Interno Bruto, associado ao 

crescimento das atividades econômicas (US-EIA, 2013). 

O aumento da população mundial nas próximas décadas, associado ao fato 

de que as cidades dos países menos desenvolvidos, ou seja, suas áreas urbanas, 

absorverão quase a totalidade desse expressivo contingente, indica que haverá uma 

forte demanda por recursos hídricos para serviços de saneamento, abastecimento 

de água e de eletricidade para fins domésticos. Os conglomerados urbanos nos 

países menos desenvolvidos, que experimentarão maior crescimento populacional, 

são, por sua vez, as principais fontes de poluição dos recursos hídricos, como 

consequência da falta de infraestrutura relacionada ao saneamento e ao tratamento 

de águas residuais. A maior demanda por água, junto com a falta de serviços de 

saneamento e de tratamento de águas residuais compatíveis, diminuirá a 

capacidade dos ecossistemas em prover água de forma regular e com a qualidade 

necessária. As mudanças climáticas adicionam o componente incerteza e ameaçam 

severamente qualquer projeção sobre a disponibilidade desses recursos para o 

atendimento das necessidades para abastecimento das cidades no futuro.  

O uso de água pela humanidade enfrenta enormes desafios. Todavia, se já 

existia um cenário sombrio, há um novo fator de preocupação: as mudanças 

climáticas. Estas se constituem no maior fator de incerteza quanto à disponibilidade 

dos recursos hídricos. A principal ameaça decorre do fato de que as tendências 

hidrológicas passadas já não servem como referências para prever a disponibilidade 

futura de água. Além dos fatores naturais que interferem nas mudanças climáticas, a 

ação do homem tem contribuído para tal, em face do uso indiscriminado de 

combustíveis fósseis na geração de energia, na construção de reservatórios 

artificiais e de desvios de cursos d’água, assim como na ocupação de espaços, tanto 

para assentamentos urbanos como para a prática da agricultura, que aumentam 

sobremaneira a demanda por recursos hídricos. 

A dessalinização vem se destacando como solução para suprir a demanda 

de água onde há escassez absoluta de recursos hídricos e água do mar disponível 

para ser utilizada como insumo. Existem diversas técnicas de dessalinização, mas a 

Osmose Reversa (OR) tem se destacado por apresentar, entre outras vantagens, 

custos reduzidos quando comparados aos processos de obtenção de água doce por 
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processos térmicos, como é o caso da destilação, amplamente utilizada em países 

do Oriente Médio, que desfrutam de abundantes reservas de combustíveis fósseis. 

No mundo, as plantas de dessalinização que utilizam a OR são 

responsáveis pela produção de cerca de 50% da capacidade total de produção de 

água. Todavia, nos países do Oriente Médio, a maioria dos sistemas de 

dessalinização emprega processos de evaporação. A Destilação Multiestágios 

(MSF) domina cerca de 40% de todo o mercado de dessalinização (ETTOUNEY, 

WILF, 2009). Dados obtidos no site DesalData.com, em janeiro de 2014, indicam 

que 53% da capacidade de produção de água das plantas de dessalinização 

empregam a OR. E as projeções indicam que irão prevalecer ainda mais no futuro, 

pois, atualmente, a OR, tecnologia baseada em membranas, vem crescendo a uma 

taxa de 9% ao ano, enquanto a MSF, baseada em destilação, tem um percentual de 

crescimento menor, ou seja, 5% ao ano. 

Segundo o site Desaldata.com, que possui o maior banco de dados do 

mundo sobre plantas de dessalinização, existem, atualmente, mais de 16.000 

plantas de dessalinização no mundo, com capacidade operacional total de cerca de 

70 milhões m3/dia, e alguns especialistas da indústria estimam que esta capacidade 

pode dobrar até 2020. Embora esta tecnologia seja apropriada para complementar o 

abastecimento de água para alguns usuários domésticos e industriais nas regiões de 

média e alta renda, localizadas nas proximidades do litoral, ainda não é uma 

alternativa acessível para os países mais pobres, para os setores que consomem 

muita água como é o caso da agricultura ou para atender consumidores situados a 

longas distâncias da planta, devido aos custos de transporte. Há avanços 

promissores na dessalinização, embora haja o reconhecimento de que o aumento 

nos níveis de salinidade na água do mar, causado pelos rejeitos do concentrado, 

pode causar impactos negativos nos ecossistemas marinhos locais. 

Preocupações crescentes nos dias atuais sobre os impactos ambientais 

gerados pela queima de combustíveis fósseis têm favorecido o desenvolvimento de 

energias renováveis. A combinação de processos de dessalinização com fontes de 

energia renovável vem de encontro à tendência de aumento nos preços de energia e 

do risco associado ao aumento de consumo de combustíveis fósseis com seus 

severos impactos ambientais. Tais preocupações afetam os projetos modernos de 

plantas de dessalinização, que em sua maioria consideram como requisito a 
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avaliação do potencial local de produção de energia a partir de fontes renováveis de 

energia. 

Todavia, é fato que os custos das energias renováveis ainda são elevados e 

seu emprego em instalações de dessalinização de grande porte representa uma 

importante limitação. Outra limitação relevante é a natureza intermitente da maioria 

dessas fontes. 

A análise do panorama da água no Brasil revela uma situação preocupante. 

Apesar de figurar entre os países com elevada disponibilidade hídrica per 

capita/ano, que alcança 41.405 m3 (FAO, 2014), com uma situação de aparente 

conforto quando comparada aos valores dos demais países, esta disponibilidade 

não expressa a desigual distribuição espacial dos recursos hídricos no território 

brasileiro. Segundo o Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, 

a maior parte desses recursos, cerca de 75%, concentra-se na Região Hidrográfica 

(RH) Amazônica, onde existe o menor contingente populacional e as demandas 

consuntivas possuem valores reduzidos. Os indicadores do ano 2012 revelam que a 

precipitação média no país ficou abaixo da média histórica e cinco RH obtiveram 

valores bem abaixo dessa média: Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, 

Parnaíba, São Francisco e Atlântico Nordeste Ocidental.  

O balanço quali-quantitativo das principais regiões hidrográficas brasileiras 

indica que a maior parte do país possui condição satisfatória quanto à quantidade e 

à qualidade da água. As RH com os melhores indicadores são Amazônica, 

Tocantins-Araguaia e Paraguai. Na Região Nordeste predomina os rios classificados 

com criticidade quantitativa em face da baixa disponibilidade hídrica dos corpos 

d'água. No extremo sul do país muitos rios apresentam criticidade quantitativa, em 

razão da grande demanda para irrigação. As principais Regiões Metropolitanas (RM) 

do país se encontram com criticidade quali-quantitativa, que decorre, principalmente, 

da grande demanda de água doce para os usos urbano e industrial e pela elevada 

carga de esgotos domésticos que é lançada nos rios. 

Segundo dados do Censo Demográfico 2010, a população brasileira está 

concentrada nas proximidades do litoral. Cerca de 18% da população está 

distribuída pelas regiões metropolitanas de capitais de estados localizadas no litoral 

e, incluindo a região de metropolitana de São Paulo, que fica a poucos quilômetros 

do litoral, o número de habitantes que vivem nessas regiões ultrapassa 50 milhões e 
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corresponde a cerca de 28% da população do país. Há, portanto, uma demanda 

expressiva de recursos hídricos nessas localidades que dispõem, também, de água 

do mar em abundância para eventuais usos em processos de dessalinização.  

Apesar de um contingente expressivo da população do Brasil situar-se nas 

proximidades do mar, incluindo baías lagoas e o próprio Oceano Atlântico, e possuir 

recursos abundantes para uso em processos de dessalinização, caso haja 

necessidade, é no semiárido nordestino que existe um programa do Governo 

Federal, denominado Programa Água Doce, que utiliza este tipo de técnica para que 

a população tenha acesso à água de qualidade para o consumo humano. Isto ocorre 

por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas, incorporando 

cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização, voltado, 

prioritariamente, para as localidades rurais difusas do semiárido brasileiro. O 

semiárido possui baixa disponibilidade hídrica superficial, mas existem fontes 

subterrâneas, principalmente nas áreas de predomínio de rochas cristalinas, que 

apresentam baixas vazões de água com altos teores salinos. 

No entanto, não há qualquer referência nos documentos do programa sobre 

as razões e os argumentos para o não aproveitamento do elevado potencial de 

energia solar existente no semiárido, que poderia gerar energia elétrica por painéis 

fotovoltaicos, permitindo a implantação de plantas de dessalinização até mesmo em 

locais isolados sem acesso à rede elétrica, o que aumentaria a amplitude do 

programa, por meio da flexibilidade que traria na escolha de locais para receber as 

plantas de dessalinização. 

O estado do Rio de Janeiro está integralmente contido na RH Atlântico 

Sudeste, em que o principal uso consuntivo dos recursos hídricos é o urbano. No 

estado, o abastecimento urbano é responsável por cerca de 63% da vazão de 

retirada. A Região Metropolitana (RM) do Rio de Janeiro, assim como as principais 

RM do país apresenta um cenário de criticidade quali-quantitativa. Segundo o Censo 

Demográfico 2010, é a RM, entre as que estão localizadas no litoral, que concentra 

a maior população, cerca de 11 milhões de pessoas, e que representa 75% da 

população do estado. É abastecida por quatro sistemas produtores de água: o 

sistema Guandu, localizado no município de Nova Iguaçu, que é integrado a outros 

dois sistemas, Acari e Ribeirão das Lajes, e por um sistema independente Imunana-

Laranjal, que abastece as sedes dos municípios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. 
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A situação atual dor recursos hídricos, que já enseja preocupações, é 

ameaçada pelas vulnerabilidades representadas pelo ainda elevado índice de 

disposição inadequada de resíduos sólidos, cerca de 36%, e pelas condições da 

vegetação da Mata Atlântica, que possui apenas 23,56% de sua cobertura original. 

Devem-se considerar, ainda, as incertezas decorrentes dos impactos decorrentes 

das mudanças climáticas, que podem aumentar a ocorrência de eventos críticos de 

secas/estiagens e de enchentes/inundações, aumentando ainda mais as pressões já 

elevadas sobre as fontes renováveis de água doce no estado. 

Entretanto, se existem pressões sobre os recursos hídricos no estado, sua 

geografia privilegiada, que possui baías, lagoas e algumas áreas com planície e 

parcela expressiva de sua população localizada no litoral, aponta caminhos e 

soluções. A RM do Rio de Janeiro, em particular, com elevada densidade 

demográfica, é ainda mais privilegiada, pois é circundada pelas Baías de Guanabara 

e de Sepetiba e também pelo Oceano Atlântico. Ou seja, qualquer iniciativa para 

assegurar o abastecimento de água nas condições atuais, assim como para ampliar 

esta capacidade para fazer frente às crescentes demandas futuras, seja para o uso 

urbano seja para o uso industrial, deve considerar a dessalinização como uma 

alternativa natural, já que tem a capacidade de produzir água localmente e pode 

reduzir, substancialmente, as pressões sobre os recursos hídricos superficiais, tão 

suscetíveis às ações antrópicas e aos fenômenos associados às mudanças 

climáticas. Consequência natural desta alternativa é a importância de se manter 

todas as baías, lagoas e a própria zona costeira do estado com elevado nível de 

preservação, sendo capaz de fornecer este importante serviço do ecossistema, que 

é assegurar água do mar com a qualidade necessária para permitir a produção de 

água para as diversas demandas da sociedade. 

A alternativa de produção de água por meio da dessalinização cresce de 

importância não somente em escalas locais, mas também, no mundo. O quadro de 

oferta de água potável em termos globais tende a tomar contornos dramáticos, 

gerando disputas e conflitos pelo seu uso, com reflexos políticos, econômicos e 

socioambientais. Nessa perspectiva, destaca-se o processo de osmose reversa, 

que, apesar de consumir quantidades expressivas de energia, pode ser 

aperfeiçoado com a utilização de eletricidade oriunda de fontes renováveis de 

energia, como a solar, a eólica e de geradores que utilizam biodiesel. 
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1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O Brasil possui a maior fonte renovável de água doce do planeta. A maior 

parte destas fontes, cerca de 75%, estão localizadas na Região Amazônica, 

compreendendo os estados do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e 

grande parte do Pará e do Mato Grosso, com uma extensão territorial de 45% da do 

país. A outra parte, ou seja, mais da metade do país, só tem acesso a menos de 

26% de todos os recursos hídricos superficiais disponíveis.  

As principais fontes renováveis de água doce que abastecem os grandes 

centros urbanos do país estão sob forte pressão, seja pela demanda de água para 

uso doméstico, agrícola e industrial, seja pelos efluentes que se originam nas 

diversas atividades industriais como também do esgoto in natura lançado nos rios 

das suas respectivas bacias, e principalmente pelos efeitos das mudanças 

climáticas. 

No estado do Rio de Janeiro, especificamente na região metropolitana da 

capital, que concentra 75% da população do estado, segundo dados obtidos no 

Censo Demográfico 2010, existe criticidade quali-quantitativa, decorrente da elevada 

demanda para assegurar o abastecimento urbano e da disposição inadequada de 

resíduos, bem como do lançamento de esgoto in natura em córregos e rios, além 

dos efeitos que têm como causa as mudanças climáticas. 

Existem organizações banhadas pelo mar que sofrem com a irregularidade 

do abastecimento de água. Uma Organização de Ensino Militar localizada às 

margens da Baía de Guanabara, na Ilha do Governador, na cidade do Rio de 

Janeiro, tem sido diretamente afetada pela falta de água potável, que interfere 

diretamente a condução das atividades curriculares e compromete a qualidade da 

formação de militares para a Marinha do Brasil. Como solução para evitar o 

cancelamento de suas atividades curriculares, a referida organização adquire água 

por meio de caminhões pipas, com custos superiores ao da concessionária do 

estado que fornece água, no caso a Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE), causando aumento dos seus custos operacionais. 

A tecnologia de dessalinização por osmose reversa está suficientemente 

amadurecida e disponível comercialmente. Tem sido amplamente utilizada em locais 

com escassez hídrica que possuem acesso à água do mar ou água com qualidade 
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imprópria para consumo, como é o caso de águas subterrâneas com elevado teor 

salino. No Brasil, também vem sendo utilizada no Programa Água Doce, um 

programa do Governo Federal que utiliza este tipo de técnica para garantir que a 

população do semiárido tenha acesso à água de qualidade para o consumo 

humano. Com base nesses fatores, este estudo propõe demonstrar que a 

dessalinização por osmose reversa combinada com fontes renováveis de energia 

pode ser utilizada como fonte alternativa de água doce em organizações públicas e 

privadas, banhadas pelo mar ou nas suas proximidades, compondo os seus 

sistemas de gestão de recursos hídricos, estendendo os benefícios dessa gestão à 

sociedade como um todo pela geração autônoma de água e energia, ao permitir a 

redução das pressões sobre a demanda de água e energia, insumos indispensáveis 

para o desenvolvimento de atividades no mundo moderno. 

Este é o caso da Organização de Ensino Militar ALFA, localizada na RM do 

Rio de Janeiro, especificamente na Ilha do Governador, que tem sido afetada pela 

irregularidade no fornecimento de água pela concessionária responsável pelo 

abastecimento de água. É nesse cenário que se pretende avaliar a viabilidade 

econômica de se implementar um projeto para produção de água doce por meio da 

dessalinização, utilizando-se a água da Baía de Guanabara e um sistema com 

osmose reversa alimentado com energia elétrica gerada por painéis fotovoltaicos, 

por um motor gerador movido a biodiesel, e a própria rede elétrica. 

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 
Neste contexto, surgem as seguintes questões: 

a) A produção de água doce utilizando técnicas de dessalinização por 
osmose reversa e alimentada por fontes renováveis de energia possui 
viabilidade técnica e econômica? 
 

b) Quais as principais técnicas de dessalinização disponíveis 
comercialmente? 
 

c) Quais as principais fontes de energia renováveis disponíveis na 
localização geográfica nas proximidades da Baía de Guanabara? 
 

d) Quais os principais custos de capital e de operação e manutenção 
envolvidos na dessalinização por osmose reversa, com geração de energia 
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proveniente de painéis fotovoltaicos e geração de energia proveniente de um 
motor gerador movido a biodiesel?  
 

e) Quais são os custos totais de produção da água potável com cada tipo de 
energia, incluindo a energia elétrica proveniente da rede elétrica; 
 

f) Qual o potencial de um sistema de dessalinização da água do mar 
integrar um sistema de gestão de água como fonte alternativa? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
1.3.1 Geral: 
 

Analisar os custos da utilização de um sistema de dessalinização da água 

do mar por osmose reversa alimentada com energia gerada por painéis 

fotovoltaicos, motor gerador a biodiesel e por rede elétrica, em uma organização 

com acesso à água do mar da Baía de Guanabara.  

 

1.3.2 Específicos: 
 

a) Identificar como a água doce encontra-se distribuída no mundo;  
 

b) Identificar as técnicas de dessalinização mais utilizadas; 
 

c) Identificar as fontes de energia renováveis disponíveis para a localização 
geográfica citada no estudo de caso; 
 

d) Identificar os custos de capital e custos de operação e manutenção 
relacionados à dessalinização por osmose reversa, com energia solar 
gerada por painéis fotovoltaicos e energia gerada por meio de motor gerador 
movido a biodiesel; e 

 

e) Identificar as vantagens econômicas de utilizar a osmose reversa 
alimentada pela rede elétrica. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO 

 

O estudo não abordará aspectos técnicos de engenharia, limitando-se a 

analisar as questões relacionadas aos sistemas de gestão. 
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Não serão considerados aspectos jurídicos necessários à utilização da água 

do mar da Baía de Guanabara e tampouco o licenciamento ambiental para implantar 

uma unidade de dessalinização para a produção de água doce. 

Não serão considerados nos custos os valores financeiros referentes aos 

impactos relacionados à emissão de carbono. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA ESPERADA 

 

Pretende-se, com a presente pesquisa, difundir a aplicação das tecnologias 

associadas à dessalinização, especificamente, osmose reversa, combinada com o 

uso de fontes renováveis de energia, a solar e a proveniente do uso do biodiesel, na 

obtenção de água doce a partir da água do mar, contribuindo para inserir esse 

método com uma alternativa viável para solucionar problemas de escassez de água 

potável em regiões com potencial de usos da água do mar, baías e lagoas, ou 

qualquer região que possua água salobra de aquíferos, para suprir suas demandas 

por água. A pesquisa poderá subsidiar a adoção de políticas públicas afirmativas 

para suprir de água potável as regiões com escassez desse precioso e 

indispensável recurso à vida. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS ENVOLVIDOS 

 

A presente proposta refere-se a uma pesquisa aplicada que visa a subsidiar 

planos de gestão da água doce. Tal pesquisa pauta-se em uma vasta revisão 

bibliográfica acerca do tema, feita em revistas científicas, dissertações, teses, sites, 

entre outros, e discorre, também, sobre o desenvolvimento de alternativas, isto é, de 

processos tecnológicos, com o propósito de viabilizar o uso de energias renováveis 

no processo de osmose reversa.  

Desse modo, além do levantamento bibliográfico de dados sobre a 

disponibilidade de água doce no mundo e no Brasil, a mencionada pesquisa 

fundamenta-se no seguinte passo a passo: identificação dos programas 

governamentais de gestão da água doce; estudo da tecnologia de osmose reversa 

para obtenção de água doce; levantamento de locais no Brasil que usam a 

tecnologia de osmose reversa para obtenção de água doce; estudo e 
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desenvolvimento de alternativas para o uso das energias renováveis (solar e 

biodiesel) no suprimento de energia para o processo de osmose reversa; avaliação 

da viabilidade econômica quanto à possibilidade de se usar o sistema de osmose 

reversa para a obtenção de água doce, no âmbito de um plano de gestão de 

recursos hídricos.  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos distribuídos da seguinte forma: 

a) Capítulo 1 - Apresenta a introdução com a descrição do problema da 
pesquisa, as questões de pesquisa, os objetivos da pesquisa, a delimitação 
do estudo, a contribuição científica esperada, os aspectos metodológicos 
envolvidos e a organização do estudo; 
 

b) Capítulo 2 - Apresenta o panorama da água doce no Mundo e no Brasil, 
com as principais bacias hidrográficas e a análise quali-quantitativa da água 
doce disponível para uso doméstico, industrial e na agricultura, além de 
apresentar um programa de gestão de água doce para as comunidades 
afetadas pela escassez de água no semiárido nordestino; 
 

c) Capítulo 3 - Apresenta a revisão da literatura e análise dos textos com 
base na bibliografia publicada em periódicos de contexto internacional na 
base Scopus, visando oferecer o fundamento teórico necessário para 
elaboração do instrumento metodológico empregado na pesquisa; 
 

d) Capítulo 4 - Descreve a metodologia empregada destacando: a 
configuração da planta de dessalinização; os critérios para a obtenção dos 
dados e as equações utilizadas na análise dos custos do sistema de osmose 
reversa operando com diferentes fontes de energia;  
 

e) Capítulo 5 - Apresenta os dados coletados junto aos fornecedores, 
finalizando com a análise de custos com as diversas fontes de energia 
utilizadas; e 
 

f) Capítulo 6 - Apresenta a análise dos resultados obtidos com os dados 
coletados e a conclusão, em conformidade com os objetivos da pesquisa 
que foram estabelecidos. 
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2. PANORAMA DA ÁGUA NO MUNDO, NO BRASIL E O PROGRAMA ÁGUA 
DOCE 
 

A revisão da literatura está dividida da seguinte forma: panorama da água no 

mundo; panorama da água no Brasil; o Programa Água Doce; bibliometria e a 

análise dos artigos selecionados que possuem aderência com o tema. 

Para avaliar o panorama da água no mundo foram considerados os 

principais relatórios emitidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo 

relatórios da United Nation Water (UN Water), que é a agência de coordenação de 

mecanismos relacionados com questões sobre água doce e saneamento. O escopo 

do trabalho da agência UN Water engloba todos os aspectos da água doce, 

incluindo recursos de águas superficiais e subterrâneas e a interface entre a água 

doce e a água do mar. Entre os relatórios estão incluídos o World Water 

Development Report (WWDR), cuja coordenação é realizada pelo World Water 

Assessment Programme (WWAP), representando a agência UN Water e que é 

publicado anualmente. 

Para avaliar o panorama da água no Brasil foram considerados os relatórios 

publicados pela Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Reguladora vinculada 

ao Ministério do Meio Ambiente, sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil, 

denominados Relatórios da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 

Para avaliar o Programa Água Doce considerou-se o Documento Base 2012, 

publicado pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRH) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

A bibliometria foi realizada por meio de pesquisa utilizando-se o Portal de 

Periódicos CAPES. 

Após a seleção dos artigos, adotando-se como critérios o acesso ao texto 

completo, por meio de download, e a verificação da aderência ao tema pela análise 

do resumo, foi realizada a análise dos artigos. 

 

2.1 PANORAMA DA ÁGUA NO MUNDO 

 
A água predomina na superfície do Planeta Terra, ocupando cerca de 70% 

do total, restando apenas 30% que se constituem nas terras emersas. 
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A Figura 1 ilustra a proporção entre as terras emersas e a superfície do 

planeta que é coberta por água.  

 
Figura 1 - Superfície do Planeta: terras emersas e água. 

Fonte: Shiklomanov, 2000 (adaptado pelo autor). 
 

Shiklomanov (2000), afirma que a hidrosfera, denominação dada à camada 

da terra que contém água, é constituída de água em diversas fases, tanto líquida, 

sólida como gasosa, e se encontra na atmosfera, na superfície da terra e 

internalizada na crosta terrestre até a profundidade de 2.000 metros. O volume da 

hidrosfera alcança 1.386 milhões de quilômetros cúbicos (km3) de água. No entanto, 

somente 2,5% desse volume apresenta-se como água doce.  

A Figura 2 ilustra os percentuais de água doce e de água salgada em 

relação ao total de água no planeta, citados anteriormente. 

 
Figura 2 - Percentuais de água doce e de água salgada em relação ao total de água no 

planeta. 
Fonte: Shiklomanov, 2000 (adaptado pelo autor). 
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Sobre o total de água doce, 68,9% estão na forma de gelo e cobertura de 

neve na Antártica, no Ártico e nas regiões montanhosas. Cerca de 29,9% são águas 

subterrâneas e aquíferos e 0,9% estão em pântanos, permafrost e como umidade no 

solo. Só 0,3% do total da água doce está disponível em lagos, reservatórios e bacias 

hidrográficas. E é sobre esse pequeno percentual que a humanidade foca para 

garantir e produzir os diversos bens e necessidades para a sua sobrevivência e bem 

estar. 

A Figura 3 ilustra como o percentual de 2,5% de água, especificamente o 

total de água doce, está distribuído na hidrosfera. 

 
Figura 3 - Distribuição da água doce na hidrosfera. 
Fonte: Shiklomanov 2000 (adaptado pelo autor). 

 

O autor afirma que a presença da água no estado líquido nas terras emersas 

fundamenta-se no ciclo hidrológico global, que se baseia na contínua troca de fases 

da água, cujos fatores como a força dos ventos, o aquecimento proveniente da 

energia solar, que ocasiona o deslocamento de vapor de água para as terras 

emersas, e a força da gravidade causam a precipitação, a infiltração e o movimento 

de consideráveis massas de água. A evaporação, a precipitação, a transpiração da 

vegetação, a percolação, a infiltração e a drenagem constituem-se nos elementos 

principais do ciclo hidrológico. A cada ano, esse ciclo envolve 577.000 km3 de água. 

Este valor total engloba a água que evapora da superfície oceânica (502.800 km3) e 

das terras emersas (74.200 km3). Essa mesma quantidade cai na superfície da terra 

em forma de precipitação atmosférica, sendo que 458.000 km3 são despejados 

sobre os oceanos e 119.000 km3 caem sobre as terras emersas. A diferença entre a 
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precipitação e a evaporação da água que ocorre nas terras emersas (119.000 - 

74.200 = 44.800 km3) é a quantidade de água que escoa pelos rios (42.700 

km3/ano), adicionada a uma quantidade menor (2.100 km3/ano) de escoamento de 

águas subterrâneas que segue direto para os oceanos. A Figura 4 ilustra o ciclo 

hidrológico. 

 
Figura 4 - Ciclo hidrológico. 

Fonte: Shiklomanov, 2000 (adaptado pelo autor). 
 

O Relatório World Water Vision: Making Water Everybody’s Business, 

publicado pelo World Water Council em 2000, cita que cerca de 3.800 Km3, 

aproximadamente 10% das fontes renováveis de água doce, são retirados 

anualmente pelo ser humano para suprir suas necessidades. O volume de 2.100 

Km3 é consumido e a diferença retorna aos córregos e aquíferos normalmente com 

sua qualidade degradada. Este valor de retirada de 10% e um consumo aproximado 

de apenas 5% aparenta ser uma quantidade que não coloca em risco ou exerce 

pressão sobre as fontes renováveis de água, sugerindo que até um modesto 

aumento nesses valores não traria qualquer consequência danosa ao modo de vida 

do ser humano e ao ecossistema que lhe cerca. Todavia, a maior parte das fontes 

renováveis de água doce está em regiões de pouca demanda pelos seres humanos, 

como a Amazônia, o Canadá e o Alasca. As precipitações e o escoamento pelos rios 

ocorrem em grande quantidade em períodos relativamente curtos, como o período 

das monções na Ásia, e não estão disponíveis para uso humano regularmente, a 

menos que armazenadas em aquíferos, reservatórios ou tanques, como é o caso da 

Índia.  



39 

 

Assim, mesmo que 10% de retirada represente uma pequena quantidade 

das fontes renováveis de água doce, existem regiões em que a retirada alcança 

entre 80 a 90 %, como as bacias hidrográficas de regiões áridas e semiáridas, onde 

a escassez predomina. Em muitas bacias hidrográficas tropicais, uma grande 

quantidade de água está disponível por todo o ano, mas sua distribuição desigual ao 

longo do tempo significa que pode não ser utilizada ou que uma grande 

infraestrutura seja necessária para proteger as pessoas contra sua escassez, 

exigindo seu armazenamento para uso posterior, com consideráveis impactos 

sociais e ambientais. Em muitas bacias hidrográficas localizadas em zonas 

temperadas os recursos hídricos são, de certa forma, uniformemente distribuídos ao 

longo do ano, mas são usados tão intensamente, que poluem as fontes de água de 

superfície e subterrânea, ocasionando a escassez de água de boa qualidade. 

 
2.2 FONTES RENOVÁVEIS DE ÁGUA DOCE 

 
O Relatório WWAP 2012, “The United Nations World Water Development 

Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk (Vol. 1), Knowledge Base 

(Vol. 2) and Facing the Challenges (Vol. 3), publicado em 2012 pelo UN Water, cita 

que a precipitação geral ocorre de forma irregular sobre o planeta de um ano para o 

outro. Pode haver considerável variação entre climas áridos e úmidos e entre 

estações secas e chuvosas. Como resultado, a distribuição das fontes renováveis de 

água doce pode ser errática em diferentes países e regiões, recebendo diferentes 

quantidades de água ao longo de um determinado ano. O sistema de informações 

da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and 

Agriculture Organization - FAO, AQUASTAT), preparado pela Divisão de Solo e 

Água, apresenta dados sobre a distribuição das fontes renováveis de água doce no 

planeta, que é apresentada na Figura 5. É possível verificar que existem países com 

mais disponibilidade de água que outros, como o Brasil, que possui a maior fonte de 

água renovável do planeta, assim como outros que possuem escassez desse 

recurso como é o caso dos países do Golfo e do norte da África.  
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Figura 5 - Média anual total das fontes renováveis de água doce por países 

Fonte: FAO of the United Nations 2010, AQUASTAT online database, Total renewable water 
resources, The Food and Agriculture Organization of the United Nations, Viale dele Terme di 

Caracalla 00153 Rome, Italy, viewd 15th May, 2011, 
<http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm>. 

 

A Tabela 1 apresenta os países que possuem os maiores volumes de fontes 

renováveis de água doce do mundo.  

Tabela 1 - Países com maiores volumes de fontes renováveis de água doce. 

Países com as maiores fontes renováveis de água doce 

País Volume em km3 ao ano 

Brasil 8233 
Rússia 4508 

Estados Unidos 3069 
Canadá 2902 
China  2840 

Colômbia 2132 
Indonésia 2019 

Peru 1913 
Índia 1911 

República do Congo 1283 

Fonte: FAO of the United Nations 2010, AQUASTAT online database, Total renewable water 
resources (adaptado pelo autor). 

 

O Relatório “WWAP 2014 (United Nations World Water Assessment 

Programme), 2014, The United Nations World Water Development Report 2014: 

Water and Energy”, publicado pela UNESCO (United Nation Educational, Scientific 

and Cultural Organization) em 2014, considera que o total das fontes renováveis de 

água doce por habitante ilustra com mais realismo a relação da água com o ser 
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humano, e contribui para uma melhor compreensão dessa distribuição ao longo da 

superfície do planeta, fornecendo uma indicação da disponibilidade de água tanto 

para fins econômicos como para fins sociais. A Figura 6 apresenta a média anual 

total das fontes renováveis de água doce em m3 por países per capita, em que se 

pode notar que há países com absoluta escassez de água no norte da África e 

Península Arábica e outros sem qualquer tipo de vulnerabilidade como o Canadá, a 

Rússia e o Brasil. 

 
Figura 6 - Média anual total das fontes renováveis de água doce em m3 por países per 

capita (2011). 
Fonte: A partir de dados obtidos no FAO/AQUASTAT online database em outubro de 2013, 

WWAP, 2014 (adaptado pelo autor). 
 

2.3 USO DA ÁGUA 

 
Segundo o Relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO/UNICEF, 

2013), existem em todo o mundo cerca de 768 milhões de pessoas que continuam 

sem acesso à água tratada, embora existam algumas estimativas que indicam que o 

número de pessoas cujo acesso à água não esteja satisfeito alcance cerca de 3,5 

bilhões, assim como aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas não tenham acesso 

ao saneamento básico.  

A demanda por água doce e energia continuará a crescendo nas próximas 

décadas para atender às necessidades de crescimento das populações e das 

economias, concorrendo para mudar estilos de vida e causar evolução nos padrões 

de consumo, o que irá aumentar significativamente as pressões sobre recursos 

naturais limitados e sobre os ecossistemas. Os desafios resultantes serão mais 
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agudos nos países em fase acelerada de transformação e rápido crescimento 

econômico e naqueles em que um grande segmento da população ainda não tem 

acesso a serviços mais modernos. 

As principais atividades nas quais o homem a utiliza a água com fins 

econômicos e sociais incluem a alimentação e higiene; produção industrial; geração 

de energia; irrigação; navegação; pesca e lazer; evacuação e diluição de esgotos; 

drenagem e controle de enchentes; combate a incêndios; preservação do ambiente 

aquático e da paisagem. Tais usos apresentam características bastante 

diferenciadas quanto aos efeitos que produzem sobre o ciclo hidrológico, bem como 

em relação aos mananciais utilizados. 

Segundo o WWAP (2012), a demanda por água pela humanidade engloba 

cinco grandes setores/atividades: 

a) Alimentação e agricultura, que são responsáveis pela maior retirada de 
volume de água do mundo; 
 

b) Energia, em que as quantidades de água utilizadas, consuntiva e não 
consuntiva, raramente são computadas e, portanto, são mal conhecidas; 

 

c) Indústria, que abrange uma ampla gama de atividades com impactos 
igualmente amplos, tanto na quantidade como na qualidade das fontes de 
recursos hídricos locais e no meio ambiente; 

 

d) Aglomerados humanos, que abrange a água utilizada para beber e para 
uso doméstico, incluindo tarefas como cozinhar, limpeza, higiene e alguns 
aspectos do saneamento; e 

e) Ecossistemas, em que a demanda por água é determinada pelas 
exigências de água para manter ou restaurar os serviços que a sociedade 
espera que os mesmos forneçam. 

 

2.3.1 Alimentação e Agricultura 
 

Segundo o WWAP (2012), a agricultura é a atividade que mais utiliza água, 

sendo responsável por cerca de 70% do total de retirada de água para suprir as 

demandas da humanidade, enquanto que os outros 30% são utilizados pela 

indústria, incluindo a energia, e a municipalidade, que está diretamente relacionado 

à quantidade de água retirada por populações em cidades, vilas, conjuntos 

habitacionais, e por empresas que prestam serviços públicos e domésticos.  
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A água é o fator mais importante para a segurança da alimentação, mas seu 

uso para atender as necessidades de água para irrigação e a produção de alimentos 

constituem-se no maior fator de pressão sobre as fontes renováveis de água doce. 

Em muitos países, não só nos países menos desenvolvidos, a disponibilidade de 

água para a agricultura é limitada e incerta, e este cenário tende a piorar. A retirada 

de água para a agricultura atinge 44% do total nos países da OCDE (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e aumenta para mais de 60% nos 

países da OCDE que dependem fortemente de agricultura irrigada. Nos países do 

BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), a agricultura é responsável por 74% das 

retiradas de água, mas varia de um valor abaixo de 20% na Federação Russa para 

cerca de 90% na Índia. Este é o caso de países menos desenvolvidos, onde a 

retirada para agricultura pode superar 90%. (FAO, 2014). 

Segundo estudos do United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division, publicado em 2013, (UNDESA, 2013), a população 

mundial, que em meados de 2013 encontrava-se em cerca de 7,2 bilhões de 

pessoas, deve crescer quase 1 bilhão nos próximos doze anos, atingindo 8,1 bilhões 

em 2025 e deve aumentar ainda mais em 2050, alcançando 9,6 bilhões, e mantidos 

os parâmetros analisados, poderá atingir 10,9 bilhões em 2100.  

Alexandratos e Bruinsma (2012), com projeções semelhantes sobre o 

aumento da população mundial para 2030 e 2050, estimam que haverá um aumento 

na demanda por alimentos em que a produção agrícola anual do mundo precisaria 

crescer 38% no período entre 2005/2007 e 2030, e 60% entre 2005/2007 e 2050, 

representando um aumento de 47% nos países em desenvolvimento e um aumento 

de 18% nos países desenvolvidos até 2030, e de 77% e 24%, respectivamente, até 

2050. 

Além de o crescimento populacional exercer pressões sobre o uso da terra e 

da água, o desenvolvimento econômico e a saúde individual tem alterado o padrão 

das dietas da população, mudando de uma dieta predominantemente à base de 

amido para uma dieta à base de carne e laticínios, o que requer ainda mais água.  

Segundo Hoekstra e Chapagain (2007), “para se produzir 1 kg de arroz são 

necessários 3500 litros de água, para produzir 1 kg de carne utiliza-se cerca de 

15.000 litros, enquanto para produzir uma xícara de café, são necessários 140 

litros”. Esta mudança de dieta é a principal responsável pelo impacto sobre o 
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consumo de água nos últimos 30 anos e é provável que continue sendo até o meio 

do século 21. 

O WWAP (2014) cita que há outro fator de pressão sobre o consumo de 

água na produção agrícola: a demanda por produtos agrícolas para produzir 

biocombustíveis. Esta demanda representa a maior parcela na busca de novos 

produtos oriundos da agricultura nas últimas décadas, e foi o fator determinante para 

que os preços das commodities atingissem seu pico no biênio 2007-2008. Como os 

biocombustíveis também necessitam de água para suas fases de transformação, o 

consumo de água dos biocombustíveis produzidos a partir de culturas irrigadas pode 

ser muito maior do que para os combustíveis fósseis.  

A agricultura é o setor que mais consome água e as estimativas de 

crescimento da população, assim como as mudanças de hábitos alimentares e a 

procura intensa por produtos agrícolas para os biocombustíveis, indicam aumento 

sistemático e contínuo do consumo de água doce. Estes fatores irão aumentar a 

pressão sobre as principais fontes renováveis de água doce, o que poderá agravar 

sobremaneira o quadro de escassez já enfrentado por parcela expressiva da 

população do mundo.  

 

2.3.2 Energia  
 

A energia utiliza em maior ou menor grau água para ser gerada. Segundo o 

WWAP (2012), “água e energia estão intrinsecamente conectadas”. Apesar de 

existirem várias fontes de energia e diferentes técnicas de geração de eletricidade, 

todas utilizam a água em vários processos de produção, que inclui a extração de 

matéria prima, resfriamento em processos térmicos, limpeza de material, cultivo de 

colheitas para biocombustíveis e movimentação de turbinas. O inverso se dá pela 

utilização de energia para permitir que a água obtida das principais fontes esteja 

disponível para uso e consumo pelo ser humano, por meio de bombeamento, 

transporte, tratamento, dessalinização e irrigação. Esta interdependência apresenta 

também vulnerabilidades que são potencializadas por fatores externos, cujos 

impactos só podem ser estimados, mas jamais permitem um planejamento completo 

e preciso para combatê-los.  

O principal fator externo é o fenômeno das mudanças climáticas que afeta 

diretamente tanto a água como a energia. Medidas para mitigar as consequências 
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estão concentradas na redução do consumo de energia e emissões de carbono, 

enquanto pequenas adaptações são planejadas considerando o aumento das 

variações no ciclo hidrológico e eventos climáticos extremos, que incluem 

inundações, secas e tempestades. Outras pressões externas advêm do crescimento 

demográfico, tanto pelo aumento da população como da migração, bem como do 

aumento da atividade econômica e da elevação dos padrões de vida, que irão gerar 

um aumento do consumo de energia, particularmente em países fora da OCDE.  

Dados divulgados pelo World Energy Outlook 2012, promovido pela Agência 

Internacional de Energia (AIE), indicam que: 
 
 
Mais de 1,3 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade, sendo 
que 95% deste total estão localizados na África Subsaariana e na parte da 
Ásia que está em desenvolvimento, e aproximadamente 2,6 bilhões de 
pessoas dependem do uso tradicional da biomassa para cozinhar (IEA, 
2012).  
 
 

O relatório denominado Perspectivas sobre a Energia no Mundo, de julho de 

2013, da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, estima que: 
 
 
O consumo de energia terá um aumento substancial de cerca de 56% no 
período compreendido entre 2010 e 2040, sendo que mais de 85% do 
aumento da demanda global por energia ocorrerá nos países que não 
fazem parte da OCDE, como consequência do aumento da população e do 
Produto Interno Bruto, associado ao aumento das atividades econômicas 
(US-EIA, 2013).  
 
 

Estes dados estão apresentados na Figura 7 e na Tabela 2, que foram 

retirados do referido relatório. 

 
Figura 7 - Consumo de Energia no Mundo entre 1990-2040 (em quatrilhão de BTU) 

Fonte: Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos - Julho de 2013 (adaptado 
pelo autor). 
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Tabela 2 - Consumo de Energia no mundo entre 2010 e 2040 por grupos de países 
(quatrilhão de BTU). 

Consumo	  de	  Energia	  no	  mundo	  por	  grupo	  de	  países	  (quatrilhão	  de	  BTU)	  

Região	   2010	   2015	   2020	   2025	   2030	   2035	   2040	  

Média	  anual	  de	  
alteração	  no	  
período	  2010-‐

2040	  

OCDE	   242	   244	   255	   263	   269	   276	   285	   0,5	  

Américas	   120	   121	   126	   130	   133	   137	   144	   0,6	  

Europa	   82	   82	   85	   89	   91	   93	   95	   0,5	  

Ásia	   40	   41	   43	   44	   45	   46	   46	   0,5	  

Não	  OCDE	   282	   328	   375	   418	   460	   501	   535	   2,2	  

Europa	  e	  Eurásia	   47	   50	   53	   57	   61	   65	   67	   1,2	  

Ásia	   159	   194	   230	   262	   290	   317	   337	   2,5	  

Oriente	  Médio	   28	   33	   37	   39	   43	   46	   49	   1,9	  

África	   19	   20	   22	   24	   27	   31	   35	   2,1	  

América	  Central	  e	  do	  Sul	   29	   31	   33	   35	   39	   42	   47	   1,6	  

Mundo	   524	   572	   630	   680	   729	   777	   820	   1,5	  

Fonte: Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos - Julho de 2013. 
 

O WWAP (2014) cita que “a demanda mundial de energia deverá crescer em 

mais de um terço até 2035, com China, Índia e os países do Oriente Médio sendo 

responsáveis por cerca de 60% desse aumento”. Estima-se que a demanda por 

eletricidade cresça aproximadamente 70% até 2035. Este crescimento ocorrerá 

quase que integralmente nos países que não integram a OCDE, sendo que a Índia e 

a China responderão por mais da metade desse crescimento. Este crescimento na 

demanda por energia aumentará a pressão sobre as fontes renováveis de água 

doce, tendo como consequência a elevação da vazão de retirada. 

A Agência Internacional de Energia (IEA, 2012) estima que as retiradas 

totais de água do globo para produção de energia em 2010 alcançaram 583 bilhões 

de m3, representando cerca de 15% do total de retirada do mundo, dos quais 66 

bilhões de metros cúbicos foram consumidos. Em 2035, as retiradas poderão 

aumentar para cerca de 20% e o consumo em 85%, motivadas pela construção de 

usinas geradoras mais eficientes, com sistemas de resfriamento mais avançados, 

que reduzem as retiradas de água, mas aumentam o consumo, e devido, também, à 

expansão da produção de biocombustíveis. Os impactos locais e regionais 



47 

 

relacionados à produção de biocombustíveis podem ser substanciais, em face de se 

constituir num método de produção de combustível que utiliza bastante água. 

Historicamente, a energia, que compreende a geração de combustível e 

energia propriamente dita, não é normalmente considerada como um setor 

independente nos reportes sobre o uso da água. O uso da água para energia tem 

sido mais frequentemente incorporado nas atividades da indústria.  

A energia é necessária para dois componentes no abastecimento de água: o 

bombeamento e o tratamento. A energia necessária para bombear a água depende 

da diferença de altura, incluindo a profundidade, no caso de águas subterrâneas, a 

distância, o diâmetro da tubulação e do atrito. A quantidade de energia necessária 

tanto no processo de tratamento de água para consumo como de águas residuais 

varia muito e depende de fatores como a qualidade da água da fonte, a natureza de 

qualquer contaminação e os tipos de tratamento utilizados. 

Diferentes níveis de tratamento são necessários para os diversos tipos de 

uso. A água potável geralmente exige um tratamento mais amplo, e uma vez 

utilizada, precisa ser tratada novamente para chegar a um padrão seguro para 

retornar ao meio ambiente. Muitos destes processos utilizam energia 

intensivamente. Alguns processos de tratamento, como a radiação ultravioleta (UV), 

consomem relativamente pouca energia (0,01-0,04 kWh/m3). Técnicas mais 

sofisticadas, tais como osmose reversa, requerem quantidades maiores (1,5-3,5 

kWh/m3). A água utilizada na agricultura geralmente requer pouco ou nenhum 

tratamento, e o consumo de energia decorre principalmente da necessidade de 

bombeamento. No mundo, a quantidade de energia utilizada para a irrigação está 

diretamente relacionada com as enormes quantidades de água necessárias para a 

irrigação e os métodos utilizados. 

O vínculo existente entre a água e a energia irá transcender o uso e o 

consumo da água a meras considerações quantitativas. A produção de energia 

também gera impactos na qualidade da água. A poluição térmica, química, 

radioativa ou biológica pode ter impactos diretos sobre os ecossistemas, afetando os 

recursos hídricos. E em locais onde as emissões não são suficientemente 

controladas, uma quantidade considerável de terras agrícolas pode ser afetada pela 

chuva ácida. Da mesma forma, onde a escassez de água obriga nações a usarem 

fontes não tradicionais de água, por exemplo, dessalinização, água salobra, as 
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escolhas precisarão ser sensíveis aos impactos que a demanda de energia elétrica 

trará sobre as fontes de água e sobre o meio ambiente (WWAP, 2012). 

O aumento da população, o desenvolvimento econômico, a elevação no 

padrão de vida das populações irão aumentar a demanda por energia, pressionada 

também pela energia relacionada ao aumento da produção de água para 

bicombustíveis, assim como pela demanda de energia para realizar o tratamento de 

água, cuja retirada ocorre com cada vez mais frequência em fontes com qualidade 

comprometidas, seja pela ação humana poluindo os recursos hídricos, seja pela 

própria necessidade de produção de energia. A utilização de água salgada ou 

salobra, na escassez de fontes de água doce exige, também, grandes quantidades 

de energia para torná-la utilizável pelo ser humano. Deve-se acrescer o fato das 

mudanças climáticas gerarem incertezas, inserindo um componente de ameaça aos 

padrões baseadas nas estatísticas históricas. 

 

2.3.3 Indústria  
 
Segundo o relatório WWAP (2012): 

 
 
A indústria usa relativamente pouca água em escala global, e é uma 
atividade que requer um suprimento acessível, confiável e ambientalmente 
sustentável. Aproximadamente 20% das retiradas de água doce do mundo 
são utilizadas pela indústria, embora isto varie entre regiões e países.  
 
 

O WWAP (2014) cita que, “os países mais desenvolvidos têm uma 

proporção muito maior das retiradas de água doce para a indústria do que os países 

menos desenvolvidos, onde a agricultura predomina”. 

A indústria é fortemente influenciada por fatores externos que, indiretamente, 

podem adicionar complexidade e incertezas para as necessidades de água do setor. 

O crescimento econômico e o desenvolvimento são os fatores globais principais no 

uso industrial da água, e essa relação é recíproca: enquanto as forças econômicas 

afetam a água, a disponibilidade e o estado dos recursos hídricos também 

influenciam a atividade econômica. O estresse do ecossistema, valores sociais e 

segurança também são importantes, mas são tipicamente fatores locais. 
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Para que a indústria tenha um funcionamento eficaz deve existir um 

abastecimento sustentável de água na quantidade certa, na qualidade certa, no 

lugar certo, na hora certa e ao preço certo (PAYNE, 2007). 

As ameaças sobre a qualidade de água que estão associadas com o 

abastecimento de água e as descargas de efluentes podem afetar a indústria, 

restringindo a sua expansão. Em termos de abastecimento de água, tem-se 

observado que muitos setores necessitam de água de alta qualidade, exigindo, 

assim, tratamento adicional. Em casos de contaminação da água de superfície ou 

subterrânea, a indústria enfrenta aumento dos custos associados com as 

necessidades de tratamentos adicionais. Embora esta exigência possa alertar a 

indústria para considerar com mais veemência o uso de água reciclada ou 

recuperada, provavelmente pesará sobre as decisões quanto à localização das 

atividades industriais das empresas (WWAP, 2012). 

A indústria em geral está acostumada a ter água disponível por um preço 

relativamente baixo. O aumento da escassez de água, no entanto, irá resultar em 

impostos mais elevados, encargos adicionais com tratamento e descarga da água. 

Há um argumento para o desenvolvimento de uma estrutura de preços diferentes 

para o uso de água industrial, isto é, exigir que a indústria pague mais por unidade 

de água do que o público em geral, bem como aumentar a quantidade de unidades 

produzidas com o crescente aumento da utilização de água. Os impactos dessas 

práticas na indústria naturalmente promoverão um aumento na eficiência de 

utilização de água, uma vez que a realidade econômica do custo da água vai 

aumentar o preço dos produtos associados. Estes efeitos poderiam ter um impacto 

sobre o processo de industrialização nos países em desenvolvimento, onde os 

custos de água são geralmente baixos, se não inexistente, e os conceitos de 

produtividade com o uso da água e a produção mais limpa são desconhecidos ou 

ignorados nos esforços para produzir bens e criar empregos (WWAP, 2012).  
A indústria vai se deparar cada vez mais competindo por recursos limitados 

de água pelo fato de haver aumento do consumo em todos os setores, 

particularmente na agricultura com suas necessidades substanciais de água. Assim, 

todos estes setores estão agora sujeitos a maior incerteza (WWAP, 2012). 

A indústria não consome tanta água como a agricultura, embora haja 

variações no consumo em face do nível de desenvolvimento dos países. Os países 

mais desenvolvidos consomem mais água na indústria do que os países menos 
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desenvolvidos. O crescimento econômico e o desenvolvimento, que ao mesmo 

tempo exercem pressões sobre os recursos hídricos associados ao uso industrial, 

são sensíveis à disponibilidade desse insumo para assegurar a continuidade e o 

desenvolvimento da atividade econômica. Além da quantidade, a qualidade da água 

influencia os custos da indústria, pela necessidade de tratamentos adicionais para 

que a água atenda os requisitos muitas vezes até superior aos parâmetros para 

consumo humano. O acirramento na disputa por água com os demais setores, assim 

como o aumento de custos obrigará que a indústria desenvolva processos cada vez 

mais eficientes quanto ao uso, pois esses custos mais elevados, ao serem 

repassados aos produtos, geram aumento no preço final dos mesmos.  

 
2.3.4 Consumo Doméstico 

 
Como citado anteriormente, a população mundial experimentará aumentos 

significativos nas próximas décadas, com estimativas de que em 2050 alcançará 9,6 

bilhões de pessoas (UNDESA, 2013). 

Atualmente, mais da metade da população mundial vive nas cidades, e 

espera-se que esta proporção aumente rapidamente. Entre 2011 e 2050, estima-se 

que a população mundial aumentará em 2,3 bilhões, enquanto a população urbana 

aumentará 2,6 bilhões (UNDESA, 2012). 

Isso significa que áreas urbanas irão absorver todo o crescimento da 

população durante as próximas quatro décadas, enquanto a população rural vai 

começar a diminuir daqui a uma década. Este aumento ocorrerá em cidades 

localizadas em países em desenvolvimento, enquanto que a população urbana dos 

países desenvolvidos não irá variar significativamente. 

A Figura 8 apresenta a projeção das diversas regiões quanto à distribuição 

da população rural e urbana por regiões mais e menos desenvolvidas entre 1950 e 

2050. 
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Figura 8 - População rural e urbana por nível de desenvolvimento de países entre 1950 e 

2050. 
Fonte: UNDESA, 2012.  

 
Esta urbanização intensa que irá ocorrer aumentará sobremaneira a 

demanda por serviços de saneamento, abastecimento de água e de eletricidade 

para fins domésticos. 

O WWAP (2012) cita que: 
 
 
Cidades localizadas nos países em desenvolvimento enfrentam enormes 
carências em habitação, infraestrutura e serviços, assim como enfrentam 
insuficiente abastecimento de água, saneamento e aumento da poluição 
ambiental. O crescimento populacional e a rápida urbanização criarão uma 
demanda ainda maior por água, ao mesmo tempo em que ocorrerá uma 
diminuição da capacidade dos ecossistemas no abastecimento de água de 
forma regular e com a qualidade necessária. 
 
 

Uma comparação entre as estimativas mais recentes, de 2008 com as de 

2000, indica uma deterioração no abastecimento de água e saneamento nas zonas 

urbanas. Ao longo desses oito anos, nas cidades e vilas de diversos tamanhos, o 

número de pessoas sem acesso à água da torneira em casa ou nas imediações, 

aumentou em 114 milhões e o número de pessoas sem acesso aos serviços de 

saneamento básico aumentou 134 milhões. Em ambos os casos, isto significa um 

aumento de 20% no número de indivíduos que vivem em cidades que não têm 

acesso a serviços básicos (AQUAFED, 2010). 

Os conglomerados urbanos também são a principal fonte de poluição 

localizada. Águas residuais urbanas são particularmente ameaçadoras quando 
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combinadas com resíduos industriais não tratados. Em muitas cidades, de pequeno 

e médio porte, com população inferior a 500.000 habitantes, que experimentam 

crescimento rápido, a infraestrutura de águas residuais é inexistente, insuficiente ou 

obsoleta. 

Investir no abastecimento de água potável e nos sistemas de saneamento, 

promovendo a eficiência na prestação destes serviços, com subsídios para os mais 

pobres e proteção das fontes de água contra a poluição e a extração excessiva, são 

condições imperativas para garantir um acesso seguro à água para todos, 

particularmente para as populações urbanas mais pobres, que muitas vezes são 

relegadas a um segundo plano. 

Além disso, as mudanças climáticas representam um desafio adicional para 

o abastecimento de água em áreas urbanas, alterando a disponibilidade de água e 

intensificando os desastres relacionados à água, como as inundações e as secas. 

O aumento da população mundial nas próximas décadas, associado ao fato 

de que as cidades dos países menos desenvolvidos, ou seja, as áreas urbanas 

absorverão quase a totalidade desse expressivo contingente, indica que haverá uma 

forte demanda por recursos hídricos para serviços de saneamento, abastecimento 

de água e de eletricidade para fins domésticos. Os conglomerados urbanos nos 

países menos desenvolvidos, que experimentarão maior crescimento populacional 

são, por sua vez, as principais fontes de poluição dos recursos hídricos, como 

consequência da falta de infraestrutura relacionada ao saneamento e ao tratamento 

de águas residuais. A maior demanda por água e a falta de serviços de saneamento 

e de tratamento de águas residuais compatíveis diminuirá a capacidade dos 

ecossistemas em prover água de forma regular e com a qualidade necessária. As 

mudanças climáticas adicionam incerteza e ameaçam severamente qualquer 

projeção sobre a disponibilidade desses recursos para o atendimento das 

necessidades para o abastecimento das cidades no futuro.  

 

2.3.5 Ecossistemas 
 
O WWAP (2014) cita que: 

 
 
A disponibilidade de água em quantidades adequadas e com qualidade 
suficiente depende de ecossistemas preservados e este tipo de produto 
pode ser considerado um serviço prestado pelos mesmos. A manutenção 
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dos fluxos ambientais provê este e outros serviços dos ecossistemas que 
são fundamentais para o crescimento econômico sustentável e o bem estar 
do ser humano.  
 
 

Os serviços proporcionados pelos ecossistemas, ou seja, para as 

populações, podem ser agrupados de várias formas. O Estudo do Milênio sobre 

Ecossistemas (MA, 2005) apresentou a avaliação mais abrangente sobre a atual 

situação global do meio ambiente e classificou os serviços dos ecossistemas da 

seguinte forma: 

a) Serviços de Suporte: são os serviços necessários para a produção de 
todos os outros serviços oferecidos pelos ecossistemas. Os Serviços de 
Suporte incluem a formação do solo, fotossíntese, produção primária, o 
ciclo dos nutrientes e o ciclo da água; 
 

b) Serviços de Provisionamento: os produtos obtidos do ecossistema, 
incluindo alimentos, fibras, combustíveis, recursos genéticos, bioquímicos, 
medicamentos naturais, produtos farmacêuticos, recursos ornamentais e 
água doce; 

 

c) Serviços de Regulação: os benefícios obtidos a partir da regulação dos 
processos do ecossistema, incluindo a regulação da qualidade do ar, 
regulação do clima, regulação da água, regulação da erosão, purificação 
da água, regulação de doenças, regulação de pragas, polinização e 
regulação dos perigos naturais, incluindo os extremos na disponibilidade de 
água; 

 

d) Serviços Culturais: os benefícios não materiais a serviço da população 
oferecidos pelo ecossistema através do enriquecimento espiritual, 
desenvolvimento cognitivo, reflexão, recreação e experiência estética, 
levando em consideração os valores da paisagem, incluindo a paisagem 
que possui água. 

O WWAP (2012) cita que: 
 
 
Os ecossistemas, incluindo, por exemplo, florestas, pântanos e 
componentes de pastagem, estão no cerne do ciclo da água no globo. Toda 
a água doce, em última análise, depende do contínuo e saudável 
funcionamento dos ecossistemas, e reconhecer o ciclo da água como um 
processo da biofísica é essencial para alcançar uma gestão sustentável da 
água. 
 
 

Historicamente, alguns têm considerado os ecossistemas como um usuário 

de água improdutivo. Isto é fundamentalmente incorreto, pois os ecossistemas não 

utilizam água, eles a reciclam. Mas as percepções estão mudando no sentido de 
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gerenciar as interações humanas com ecossistemas, a fim de dar o suporte 

necessário aos objetivos de desenvolvimento relacionados com a água. 

Todos os serviços de ecossistema terrestre, como produção de alimentos, 

regulação do clima, fertilidade do solo, armazenamento de carbono e reciclagem de 

nutrientes são sustentados pela água como são, naturalmente, todos os serviços 

dos ecossistemas aquáticos. A disponibilidade de água e sua qualidade, em termos 

de uso direto por seres humanos, são também serviços prestados pelos 

ecossistemas, assim como os benefícios que oferecem para atenuar os fenômenos 

extremos de seca e inundação.  

A capacidade dos ecossistemas de reciclar a água e de fornecer diversos 

serviços à sociedade são os maiores benefícios naturais e, por isso, decorre a 

importância de preservá-los para superar a escassez futura dos recursos hídricos, 

sobretudo para fazer frente às incertezas relacionadas às mudanças climáticas. 

 

2.4 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 
O volume total estimado das águas subterrâneas armazenado na crosta 

terrestre é de 8 milhões km3 (MARGAT, 2008), que é mais de duas mil vezes o 

volume de retirada anual atual das águas superficiais e subterrâneas combinados. É 

um volume considerável e o conhecimento sobre a localização dessas reservas de 

água doce, assim como da fração de seu estoque que está disponível para ser 

explorado é imperativo para o uso sustentável desses recursos. 

A Figura 9, elaborada pelo World-wide Hydrogeological Mapping and 

Assessment Programme (WHYMAP), que é um programa de um consórcio de várias 

organizações que inclui, entre outros, o Federal Institute for Geosciences and 

Natural Resources da Alemanha (BGR) e a UNESCO, mostra a distribuição 

geográfica das principais bacias de águas subterrâneas do mundo, sendo que as 

indicadas pela cor azul cobrem cerca de 36% da área dos continentes, ou seja, onde 

se situam as principais reservas dessa fonte de água. Existem outras, menores e 

descontinuadas, que estão presentes em áreas de complexa estrutura hidro 

geológica, que estão indicadas pela cor verde, cobrindo cerca de 18% da área dos 

continentes, e outras ainda menores, na cor marrom, cobrindo os 46% restantes da 

área dos continentes, que contêm aquíferos locais e de pouca profundidade.  
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Figura 9 - Principais Fontes de Água subterrânea do mundo (2008). 

Fonte: BGR e UNESCO, do WHYMAP, 2008. 
 

Os reservatórios de águas subterrâneas permitem superar de forma 

conveniente as estações de seca periódicas, sazonais ou plurianuais, sem o risco 

inesperado e repentino de enfrentar escassez de água. Em grandes partes do globo, 

é possível o uso sustentável das águas subterrâneas pela alternância entre a 

exploração dos reservatórios durante períodos de seca e a sua recarga durante os 

períodos de maior ocorrência de precipitação. Os reservatórios de água subterrânea 

são pouco afetados pelas alternâncias na duração dos períodos de seca e, portanto, 

são mais resistentes a este aspecto da variação do clima e das próprias mudanças 

climáticas.  

O WWAP (2012) cita que “o valor estimado total das retiradas de águas 

subterrâneas no mundo em 2010 atingiu aproximadamente 1000 km3, sendo que 

cerca de 67% foi usado para irrigação, 22% para uso doméstico e 11% para fins 

industriais”. A maior parte deste total, ou seja, dois terços foram retirados na Ásia, 

com a Índia, China, Paquistão, Irã e Bangladesh como os principais consumidores, 

conforme indicado nas Tabelas 3 e 4 Embora as estimativas globais não sejam 

precisas, elas sugerem que a retirada total no mundo atualmente das águas 

subterrâneas representa aproximadamente 26% do total de água doce retirada na 

terra e que sua taxa corresponde a cerca de 8% da média global agregada da taxa 

de recarga das águas subterrâneas.  
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Tabela 3 - Países com o maior volume de retirada de água subterrânea em 2010. 
10	  países	  com	  maior	  volume	  de	  retirada	  de	  águas	  

subterrâneas	  (2010)	  

País	   Volume	  de	  retirada	  em	  km3/ano	  

1	  -‐	  Índia	   251	  
2	  -‐	  China	   112	  

3	  -‐	  Estados	  Unidos	   112	  
4	  -‐	  Paquistão	   64	  

5	  -‐	  Irã	   60	  
6	  -‐	  Bangladesh	   35	  
7	  -‐México	   29	  

8	  -‐	  Arábia	  Saudita	   23	  
9	  -‐	  Indonésia	   14	  
10	  -‐	  Itália	   14	  
Total	   714	  

Fonte: WWAP 2012 (Adaptado pelo autor). 
 

Tabela 4 - Estimativa de retirada de água subterrânea no mundo em 2010. 

Continente	   Retirada	  de	  água	  subterrânea	   Comparação	  com	  o	  total	  de	  
água	  retirada	  	  

	  	   Irrigação	  
(km3/ano)	  

Doméstico	  
(km3/ano)	  

Industrial	  
(km3/ano)	  

Total	  
(km3/ano)	   %	  

Total	  de	  água	  
retirada	  
(km3/ano)	  

%	  de	  água	  
subterrânea	  
nas	  retiradas	  

totais	  	  	  

América	  do	  Norte	   99	   26	   18	   143	   15	   524	   27	  

América	  Central	  e	  Caribe	  
5	   7	   2	   14	   1	   149	   9	  

América	  do	  Sul	   12	   8	   6	   26	   3	   182	   14	  

Europa	   (incluindo	   a	  

Rússia)	  
23	   37	   16	   76	   8	   497	   15	  

África	   27	   15	   2	   44	   4	   196	   23	  

Ásia	   497	   116	   63	   676	   68	   2257	   30	  

Oceania	   4	   2	   1	   7	   1	   26	   25	  

Mundo	   666	   212	   108	   986	   100	   3831	   26	  

Fonte: WWAP (2012), adaptado pelo autor. 
 

A exploração excessiva de águas subterrâneas de forma continuada, 

associada à redução sistemática dos níveis de estoque desse recurso, espalhou-se 

sobre as partes mais importantes das zonas áridas e semiáridas do globo. Isto 

produziu uma vasta gama de problemas e, em muitas áreas, a falta de controle 

ameaça ocasionar uma perda completa dos recursos de água subterrânea como 
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fonte acessível para a irrigação e o abastecimento de água doméstico (VAN DER 

GUN, LIPPONEN, 2010). 
Em princípio, é possível ignorar o critério de sustentabilidade e explorar uma 

grande parte do volume da água subterrânea armazenada, mas na prática é pouco 

atraente e difícil de fazê-lo, porque a exploração tem um custo. E este custo não se 

limita ao custo unitário cada vez maior de bombeamento da água subterrânea. 

Engloba, também, os impactos ambientais negativos em outras funções do sistema 

de águas subterrâneas, a degradação da qualidade da água e até mesmo, a longo 

prazo, a própria exaustão física do aquífero. Em alguns casos, no entanto, pode 

haver boas razões para planejar a redução do nível das reservas de águas 

subterrâneas durante um período finito, aceitando os impactos negativos 

associados. Este pode ser o caso em desastres repentinos ou se houver uma 

necessidade de ganhar tempo para uma transição suave para o uso sustentável das 

águas subterrâneas, depois que as condições de equilíbrio dinâmico tiverem sido 

afetadas pelo aumento excessivo de bombeamento ou decorrente de mudanças 

climáticas. 

 

2.4.1 Qualidade e Poluição das Águas Subterrâneas 
 

Embora a maioria das águas subterrâneas ao redor do globo em 

profundidades tais que permitam utilizar perfurações convencionais seja de boa 

qualidade, há uma permanente preocupação para proteger essas águas contra a 

degradação da sua qualidade, assim como impedir que aquelas que são de baixa 

qualidade penetrem ou façam parte dos ciclos ativos de produção de água doce. 

Outro aspecto associado à qualidade da água subterrânea é a ocorrência de 

águas salobras e salinas, impróprias para os usos mais nobres. A maior parte das 

águas subterrâneas em reservatórios localizados em grandes profundidades é 

salina. Van Weert, Van Der Gun e Reckman (2009), ao realizarem recente inventário 

global sobre aquíferos em profundidades rasas e intermediárias, superior a 500 

metros abaixo da superfície, constataram que corpos de água salobra ou salina são 

encontrados em até 13% da área dos continentes, sendo que apenas 8% dos corpos 

identificados de água salobras ou salinos têm origem por ação antrópica, com a 

mineralização por retorno de fluxos da irrigação como causa predominante. Riscos 

de adição de água salobra ou salina a domínios de água doce nas águas 
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subterrâneas estão presentes em locais mais próximos do litoral, pela intrusão de 

água do mar, nas zonas de terras irrigadas e em locais onde resíduos líquidos são 

despejados sem qualquer tipo de controle. 

O WWAP (2014) cita que: 
 
 
A água subterrânea é frequentemente considerada como uma fonte de alta 
qualidade que requer menos tratamento do que a água de superfície, 
principalmente quando são relativamente livres de contaminação microbiana 
e de qualquer contaminação química. Considerando a profundidade dos 
poços e, portanto, que os custos de bombeamento são dependentes do 
nível das águas subterrâneas, garantir taxas de recarga adequada desses 
poços pode resultar em economia de energia e de custos de longo prazo. 
Neste sentido, a gestão sustentável das águas subterrâneas, incluindo o 
gerenciamento da recarga de aquíferos pode trazer benefícios positivos. 
 
 

As fontes de água subterrânea representam importante recurso para o 

desenvolvimento das atividades econômicas e sociais. Suas reservas têm volume 

muito superior aos volumes de retirada anuais, considerando tanto a água de 

superfície como a própria subterrânea. A sua exploração, contudo, deve considerar 

o gerenciamento eficaz dessas reservas para assegurar não apenas a sua 

exploração, mas, também, a qualidade dessas reservas, e que sejam sustentáveis 

ao longo dos anos, servindo também como uma reserva especial para situações de 

emergência, assim como em eventos extremos relacionados às mudanças 

climáticas. 

 

2.5 VARIABILIDADE, VULNERABILIDADE E INCERTEZA 

 

O WWAP (2014) cita que “um dos aspectos mais ameaçadores da mudança 

climática é o fato de que as tendências hidrológicas passadas já não são referências 

para prever a disponibilidade futura de água”. De acordo com as projeções de clima 

mais recentes do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), em português 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, as regiões secas, em larga 

escala, ficarão ainda mais secas e as regiões inundadas ficarão anda mais 

inundadas, e a variação geral aumentará (BATES et al., 2008). 

O IPCC é a principal organização internacional para a avaliação das 

mudanças climáticas. Foi estabelecido pelo United Nations Environment Programme 

(UNEP), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e pela 
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World Meteorological Organization, Organização Meteorológica Mundial (OMM), em 

1988, para fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o estado atual do 

conhecimento em mudança climática e seus potenciais impactos ambientais e 

socioeconômicos. 
As mudanças climáticas impactam o ciclo hidrológico e, consequentemente, 

os recursos hídricos. Seus efeitos representam um fator adicional de estresse sobre 

outras pressões externas e, portanto, amplificam a já intensa competição sobre os 

recursos hídricos. Por exemplo, temperaturas mais altas e um aumento na taxa de 

evaporação podem afetar diretamente o abastecimento de água e potencialmente 

aumentar a demanda de água para a agricultura e para a produção de energia. 

Existem níveis significativos de incerteza com relação às projeções sobre mudanças 

do clima e essas incertezas aumentam muito quando o foco é direcionado para 

escalas locais.  

O WWAP (2012) cita que “os seres humanos estão interferindo no processo 

das mudanças climáticas que ocorrem no planeta e, por consequência, nos padrões 

globais de circulação da umidade”. O controle sobre esta parte do ciclo hidrológico 

não é possível, mas os seres humanos têm um impacto significativo sobre outros 

componentes do ciclo. Algumas intervenções são deliberadas, tais como a 

modificação no curso natural do escoamento dos rios por meio de construção de 

reservatórios para armazenamento e de estruturas para permitir transferências entre 

bacias. Outras intervenções, tais como a alteração de áreas na superfície da terra 

para assentamentos urbanos ou para a agricultura, podem afetar severamente o 

ciclo hidrológico, pois interferem nas taxas de infiltração, escoamento superficial e 

evapotranspiração. 

Segundo o WWAP (2012), o estado dos recursos hídricos está em constante 

mudança como resultado da variação natural do sistema de clima da Terra, da 

alteração decorrente da ação antrópica no próprio clima e na superfície do planeta, 

por meio do qual o ciclo hidrológico é modulado. As principais alterações nos 

recursos hídricos e no ciclo hidrológico incluem: 

a) Alterações nos principais fluxos de superfície devido à variação climática 
natural em escalas anuais e decenais, e às mudanças climáticas; 
 

b) Aumento potencial de inundações devido às mudanças climáticas; 
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c) Aumento das perdas devido ao aumento de temperatura; 
d) Alterações na sazonalidade dos fluxos, especialmente nas bacias que 

dependem do derretimento de neve; 
 

e) Mudanças nos fluxos das geleiras devido ao recuo a que têm sido 
submetidas; 

 

f) Redução da neve e da camada de gelo que é misturada com o solo 
(permafrost); 

 

g) Esgotamento de águas subterrâneas, perdendo importante proteção 
contra variações da precipitação; e 

 

h) Alterações na umidade do solo. 
 

A condição dos recursos hídricos também é influenciada pelas retiradas para 

atender as demandas socioeconômicas. Estas, por sua vez, são influenciadas pelo 

crescimento da população, desenvolvimento econômico e alteração dos hábitos 

alimentares, bem como pelas medidas de controle exercidas para proteger as 

populações que vivem em planícies sujeitas a inundações e regiões propensas à 

seca. Estas fontes de mudança e as interações entre elas criam um novo nível de 

incerteza quanto ao uso e à disponibilidade de recursos hídricos, tornando-se ainda 

mais preocupante quando associadas às incertezas relacionadas ao clima da Terra 

e ao ciclo hidrológico. Como consequência, já não é mais possível supor que os 

registros futuros do ciclo hidrológico seguirão o curso dos registros históricos. 

As mudanças climáticas constituem-se no maior fator de incerteza quanto à 

disponibilidade dos recursos hídricos. A principal ameaça decorre do fato de que as 

tendências hidrológicas passadas já não servem como referências para prever a 

disponibilidade futura de água. Além dos fatores naturais que interferem nas 

mudanças climáticas, a ação do homem tem contribuído para tal, em face do uso 

indiscriminado de combustíveis fósseis na geração de energia, na construção de 

reservatórios artificiais e desvio de cursos d’água, assim como na ocupação de 

espaços tanto para assentamentos urbanos como para a prática da agricultura, que 

aumentam sobremaneira a demanda por recursos hídricos. 

 
2.6 DESSALINIZAÇÃO 
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O crescimento da dessalinização aumentou significativamente nos últimos 

20 anos como resultado da intensa busca dos países pelo aumento no 

abastecimento de água e da redução combinada dos custos de energia e industriais, 

levando o custo da produção de água para valores abaixo de US$ 0,50/m3 (IRENA, 

2012). Segundo o site Desaldata.com, que possui o maior banco de dados do 

mundo sobre plantas de dessalinização, existem atualmente mais de 16.000 plantas 

de dessalinização no mundo, com capacidade operacional total de cerca de 70 

milhões m3/dia. Alguns especialistas da indústria estimam que esta capacidade pode 

dobrar até 2020. A produção de água pela dessalinização consome cerca de pelo 

menos 75,2 TWh/ano, o que corresponde a cerca de 0,4% do consumo global de 

eletricidade (IRENA, 2012). Embora esta tecnologia seja apropriada para 

complementar o abastecimento de água para alguns usuários domésticos e 

industriais nas regiões de média e alta renda, localizadas nas proximidades do 

litoral, ainda não é uma alternativa acessível para os países mais pobres, para os 

setores que consomem muita água como é o caso da agricultura ou para atender 

consumidores situados a longas distâncias da planta, devido aos custos de 

transporte. Há avanços promissores na dessalinização, embora haja o 

reconhecimento de que o aumento nos níveis de salinidade na água do mar, 

causado pelos rejeitos do concentrado, pode ter impactos negativos nos 

ecossistemas marinhos locais. 

 

2.7 PANORAMA DA ÁGUA NO BRASIL 

 

O Brasil possui a maior fonte renovável de água doce do mundo (FAO, 

2014). No entanto, a distribuição desses recursos é irregular ao longo de seu 

território, considerando tanto a variação geográfica como a sazonalidade. 

Na presente seção, foram utilizados como referência os Relatórios de 

Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2009 e 2013, assim como o Informe 

2012, publicados pela Agência Nacional de Águas (ANA), Órgão do Ministério do 

Meio Ambiente, que são os documentos mais importantes para a obtenção de 

informações sobre o panorama da água no Brasil. 

 

2.8 FONTES DE ÁGUA DOCE NO BRASIL 
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Segundo o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, 

publicado pela ANA, o qual utiliza dados disponíveis até dezembro de 2012, a 

análise da situação dos recursos hídricos do país leva em consideração os principais 

rios que cruzam o território nacional e tem por base as seguintes Regiões 

Hidrográficas: Amazônica; Tocantins-Araguaia; Atlântico Norte Ocidental; Parnaíba; 

Atlântico Norte Oriental; São Francisco; Atlântico Leste; Atlântico Sudeste; Atlântico 

Sul; Uruguai; Paraná; e Paraguai. 

A Figura 10 apresenta a delimitação geográfica das regiões hidrográficas do 

Brasil. 

 
Figura 10 - Regiões Hidrográficas Brasileiras 2013. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
 

São doze as Regiões Hidrográficas para as quais são realizadas as análises 

das condições dos recursos hídricos, considerando a disponibilidade hídrica, os 

balanços quantitativos e qualitativos, assim como as principais vulnerabilidades. 

A situação do Brasil, quanto aos recursos hídricos, é confortável em termos 

genéricos. A disponibilidade hídrica per capita/ano alcança 41.405 m3 (FAO, 2014), 

que indica uma situação satisfatória, quando comparada aos valores dos demais 

países, conforme apresentado na Figura 6. Todavia, esse aparente conforto não 

expressa a desigual distribuição espacial dos recursos hídricos no território 

23

Figura 2 – Regiões hidrográficas (RHs) brasileiras

Situação da gestão dos recursos hídricos: caracteriza o estado da gestão dos recursos 
hídricos em escala nacional, com foco nas principais alterações legais verificadas no perío-
do; na organização institucional do Singreh; na implementação dos instrumentos de geren-
ciamento de recursos hídricos; nos comitês e agências de água; e nos recursos financeiros 
provenientes da cobrança pelo uso da água. Como novidade, o Informe 2012 apresenta uma 
avaliação dos 20 anos de gestão dos recursos hídricos no Brasil, desde a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Eco 92), bem como o 
diagnóstico da evolução da rede nacional de monitoramento hidrometeorológico e a avaliação 
da questão relativa à segurança de barragens. 

O documento traz, ao final, uma análise crítica dos temas abordados, considerando, desta vez, o 
tema sob duas perspectivas: nacional e das regiões hidrográficas (RHs) brasileiras. O Informe 2012 
apresenta a análise da evolução dos dados característicos de situação e de gestão dos recursos 
hídricos no Brasil nos últimos cinco anos, bem como fichas-síntese com os principais dados ca-
racterísticos das 12 RHs representadas no mapa que constitui a figura 2. Já a figura 3 reúne os 
diferentes temas abordados no Informe 2012.
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brasileiro. Segundo o Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, 

a maior parte desses recursos, cerca de 75%, concentra-se na Região Hidrográfica 

(RH) Amazônica, onde existe o menor contingente populacional e as demandas 

consuntivas possuem valores reduzidos. 

As condições da precipitação têm influência direta na disponibilidade hídrica 

do país, sendo essencial proceder a uma análise para entender a situação das doze 

RH, que contêm os principais rios que atendem as principais demandas de água 

pela sociedade. 

 

2.9 PRECIPITAÇÃO 

 
Para se determinar o balanço hídrico nas bacias brasileiras é preciso 

conhecer a distribuição espacial da precipitação e, consequentemente, a oferta de 

água. É necessário, também, conhecer a correlação da precipitação com o 

comportamento da vazão em pontos de monitoramento pluviométrico localizados 

nas grandes bacias. 

A Figura 11 ilustra a precipitação no Brasil com dados médios de 1961 a 

2007 e a Tabela 5 apresenta os valores da precipitação média anual em mm, no 

mesmo período, por RH. 

 
Figura 11 - Precipitação anual no país – média de 1961 a 2007. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 



64 

 

A legenda de cores utilizada para indicar a precipitação média anual no país 

na Figura 11 apresenta cores que variam do vermelho, que indica níveis de 

precipitação baixos, com limite mínimo de 450 mm, ao azul, que indica níveis de 

precipitação elevados, com limite máximo de 3400 mm.  

A Tabela 5 apresenta os valores da precipitação média anual, por RH, 

baseada no histórico de precipitação medida entre 1961 e 2007. 

 
Tabela 5 - Precipitação média anual nas regiões hidrográficas brasileiras (1961 a 2007). 

Região 
Hidrográfica 

Total precipitado 
(mm) 

Amazônica 2205 

Tocantins- Araguaia 1774 

Atlântico Nordeste 

Ocidental 
1700 

Parnaíba 1064 

Atlântico Nordeste 

Oriental 
1052 

São Francisco 1003 

Atlântico Leste  1018 

Atlântico Sudeste 1401 

Atlântico Sul 1644 

Uruguai 1623 

Paraná 1543 

Paraguai 1359 

Fonte: Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 
(adaptado pelo autor). 

 

Observa-se que as RH com menores valores de precipitação média anual 

são: São Francisco (1003 mm), Atlântico Leste (1018 mm), Atlântico Nordeste 

Oriental (1052 mm) e Parnaíba (1064 mm). As maiores médias estão nas RH 

Amazônica (2205 mm), Tocantins-Araguaia (1774 mm), Atlântico Nordeste Ocidental 

(1700 mm) e Atlântico Sul (1644 mm). 

A variação geográfica da precipitação é um indicador importante. No 

entanto, a sazonalidade da precipitação é outro fator que influencia a disponibilidade 
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hídrica ao longo do ano. A Figura 12 ilustra a sazonalidade da precipitação no Brasil, 

considerando a precipitação média mensal no período 1961 a 2007. 

 

 
Figura 12 - Distribuição espacial da precipitação média mensal no País - período 1961 a 

2007. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

A Figura 13 apresenta histogramas, registro gráfico da média de precipitação 

anual medida entre 1961 e 1990, de algumas estações pluviométricas das RH. As 

estações onde foram realizadas as medições são: Manaus-AM, Quixeramobim-CE, 

Maceió-AL, Brasília-DF, São Carlos-SP e Passo Fundo-RS. 
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Figura 13 - Chuvas médias mensais em postos pluviométricos - dados de 1961 a 1990. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
 

Ao analisar as Figuras 12 e 13, verifica-se que as chuvas são abundantes e 

regulares na RH Amazônica, concentrando sua ocorrência nos meses de novembro 

a maio, enquanto que no Nordeste as chuvas têm maior ocorrência entre os meses 

de março a julho. Observa-se, também, que o inverno seco atinge principalmente as 

bacias localizadas na região Centro-Oeste, ocorrendo no período que se prolonga 

de junho a agosto. Há uma diminuição das chuvas no mês de maio nas RH Atlântico 

Sudeste e Atlântico Leste e ocorre um aumento a partir de novembro, sendo que nas 

RH Atlântico Sul e Uruguai há uma distribuição uniforme ao longo do ano. Por outro 

lado, verifica-se que na RH Atlântico Nordeste Oriental as chuvas se concentram 

nos meses de março e abril, havendo baixa ocorrência de precipitação nos demais 

meses. 

O Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 apresenta a 

precipitação média no país ocorrida nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, assim 

como a média histórica. A Figura 14 ilustra os indicadores de precipitação citados e 
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a Tabela 6 apresenta os valores de precipitação média nos anos de 2009 a 2012, 

por RH. 

 
Figura 14 - Precipitação anual no país - ano civil 2009, 2010, 2011 e 2012, e média histórica. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
 

A legenda indica os valores e as cores utilizadas para o preenchimento da 

figura. 
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Tabela 6 - Valores da precipitação média das RH entre 2009 e 2012. 

Região 

Hidrográfica 

Total anual precipitado (mm) 

2009 2010 2011 2012 
Média 

Histórica  

Amazônica 2329 2019 2330 2246 2205 

Tocantins- 

Araguaia 
1952 1549 1941 1530 1774 

Atlântico 

Nordeste 

Ocidental 

2284 1460 2004 1252 1700 

Parnaíba 1356 901 1242 732 1064 

Atlântico 

Nordeste 

Oriental 

1390 771 1295 575 1052 

São Francisco 1109 888 1127 668 1003 

Atlântico Leste 1037 989 983 686 1018 

Atlântico 

Sudeste 
1556 1401 1533 1265 1401 

Atlântico Sul 1897 1719 1770 1454 1644 

Uruguai 1798 1686 1822 1476 1623 

Paraná 1786 1487 1632 1450 1543 

Paraguai 1441 1369 1517 1412 1359 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

A análise dos mapas de precipitação e dos dados da Tabela 6 indica um 

aumento de mais de 15% em 2009 da precipitação sobre o valor médio histórico em 

cinco RH: Atlântico Nordeste Oriental, Paraná, Parnaíba, Atlântico Sul e Atlântico 

Nordeste Ocidental. Houve também, um aumento da precipitação entre 10 a 15% 

nas RH Tocantins-Araguaia, São Francisco, Uruguai e Atlântico Sudeste. Por outro 

lado, em 2012, a precipitação média no País ficou abaixo da média histórica e cinco 

RH obtiveram valores bem abaixo da média histórica: Atlântico Nordeste Oriental, 
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Atlântico Leste, Parnaíba, São Francisco e Atlântico Nordeste Ocidental. Com base 

nos dados de precipitação nas diversas RH do país, é possível avaliar a 

disponibilidade hídrica superficial. 

 

2.10 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL 

 
As condições de precipitação citadas na seção 2.9 anterior influenciam 

diretamente a disponibilidade hídrica, tanto a superficial quanto a subterrânea.  

Os reservatórios artificiais construídos para armazenar água para diversos 

tipos de uso também influenciam a disponibilidade hídrica.  

A disponibilidade hídrica é a principal referência para se entender o quanto 

de água estará disponível para as diversas atividades econômicas e sociais 

relacionadas ao uso da água.  

O relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 apresenta os 

resultados globais da disponibilidade hídrica para as regiões hidrográficas brasileiras 

e cita, complementarmente, a situação do país sobre a capacidade total de 

armazenamento de água em reservatórios artificiais, e, finalmente, o comportamento 

dos reservatórios da região Nordeste do Brasil, que desempenham papel 

fundamental sobre as atividades socioeconômicas, em face da escassez de água no 

semiárido brasileiro. 

Os principais indicadores apresentados são a vazão média natural de longo 

período e a disponibilidade hídrica superficial. Segundo o relatório, a vazão natural é 

aquela originada na bacia hidrográfica sem qualquer interferência humana como, por 

exemplo, usos consuntivos, derivações, regularizações, importações e exportações 

de água. Essa condição nem sempre é observada nas bacias em decorrência das 

atividades antrópicas, que alteram as condições de uso e ocupação do solo e afetam 

diretamente o escoamento superficial.  

O relatório adverte que a vazão natural média não é o indicador mais 

adequado para representar a disponibilidade hídrica: 
 
 
“...o parâmetro de vazão natural média não é o mais adequado para 
representar a disponibilidade hídrica, uma vez que a descarga dos rios tem 
caráter sazonal e exibe variabilidade plurianual. Os períodos críticos de 
estiagem, em termos de disponibilidade hídrica, devem ser avaliados a fim 
de garantir uma margem de segurança para as atividades de planejamento 
e gestão. As vazões de estiagem podem ser analisadas pela frequência de 
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ocorrência de vazões em uma seção do rio da bacia hidrográfica” 
(Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, p-44). 
 
 

Adotou-se, portanto, a vazão de permanência de 95%, que é obtida por meio 

de curva de permanência, que relaciona as vazões com a percentagem do tempo 

em que estas serão igualadas ou superadas. Uma curva de permanência é obtida 

através do ordenamento das séries históricas de vazões e tem um caráter 

probabilístico. Portanto, quanto maior a série de dados mais representativa é a curva 

de permanência. Para a vazão de permanência de 95%, significa que em 95% do 

tempo, o valor da vazão superou ou pelo menos se igualou ao valor obtido nas 

medições.  

O Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2009 cita: 
 
 
“... para o cálculo da estimativa da disponibilidade hídrica de águas 
superficiais no Brasil, foi adotada a vazão incremental de estiagem (vazão 
com permanência de 95%), para os trechos não regularizados, somada à 
vazão regularizada pelo sistema de reservatórios com 100% de garantia. 
Entende-se que a vazão regularizada corresponde à vazão constante que 
pode ser liberada por uma barragem, sendo atrelada a uma garantia de 
fornecimento. Normalmente se trabalha especialmente em nível de 
planejamento, com as garantias de 100, 95, 90, 85 e 80%. Assim, a garantia 
de 100% indica que em qualquer momento a vazão regularizada 
correspondente poderá ser obtida a partir da barragem, independente da 
severidade da estiagem. Já para a vazão regularizada com 90% serão 
verificadas falhas de atendimento em 10% do tempo: 1 ano a cada 10 ou 10 
meses a cada cem, etc. Em rios sem regularização, portanto, a 
disponibilidade foi considerada como apenas a vazão (de estiagem) com 
permanência de 95% (ANA, 2007)” (Conjuntura dos Recursos Hídricos no 
Brasil 2009, p-41). 
 
 

Assim, é possível apresentar os dados sobre as vazões médias e 

disponibilidade hídrica, nas RH brasileiras, que são apresentadas na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Disponibilidade hídrica e vazões médias, por RH. 

Região Hidrográfica Vazão média (m3/s) Disponibilidade hídrica (m3/s) 

Amazônica 132145 73748 

Tocantins- Araguaia 13799 5447 

Atlântico Nordeste 

Ocidental 

2608 320 

Parnaíba 767 379 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor).  
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Tabela 7 - Disponibilidade hídrica e vazões médias, por RH (continuação). 

Região Hidrográfica Vazão média (m3/s) Disponibilidade hídrica (m3/s) 

Atlântico Nordeste 

Oriental 

774 91 

São Francisco 2846 1886 

Atlântico Leste  1484 305 

Atlântico Sudeste 3167 1145 

Atlântico Sul 4055 647 

Uruguai 11831 5956 

Paraná 4103 782 

Paraguai 2359 1359 

Brasil 179938 91271 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 

 

Esta mesma tabela é apresentada no Relatório Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil 2009, que cita a vazão média anual dos rios em território 

brasileiro, que é de 179 mil m3/s, correspondendo a aproximadamente 12% da 

disponibilidade hídrica superficial mundial, que é de 1,5 milhões de m3/s. Levando-se 

em consideração as vazões oriundas de território estrangeiro que entram no país 

(Amazônica - 86.321 m3/s, Uruguai - 878 m3/s e Paraguai - 595 m3/s), essa 

disponibilidade hídrica total atinge valores da ordem de 267 mil m3/s, que 

corresponde a 8.427 km3/ano, ou seja, 18% da disponibilidade hídrica superficial 

mundial. 

Observa-se que a RH Amazônica é detentora de cerca de 73,6% dos 

recursos hídricos superficiais disponíveis no território brasileiro, o que indica que sua 

vazão média é aproximadamente três vezes maior que a soma das vazões das 

demais regiões hidrográficas brasileiras. 

O Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 apresenta a 

Figura 15 abaixo, que indica a disponibilidade hídrica superficial estimada em todo o 

território nacional. 
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Figura 15 - Disponibilidade hídrica superficial estimada para o país. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
 

Estes valores são as principias referências para que a sociedade efetue o 

planejamento quanto ao uso dos recursos hídricos superficiais, a fim de assegurar a 

sustentabilidade das suas atividades econômicas e sociais. 

 

2.11 RESERVATÓRIOS 

 
Os reservatórios são estruturas fundamentais na gestão de recursos 

hídricos, pois possuem a capacidade de estocar água e atender a diversos usos, 

tanto os consuntivos como não consuntivos. Possuem a capacidade de estocar água 

nos períodos úmidos e podem liberar parcela do volume estocado nos períodos de 

estiagem, constituindo-se em fator importante no cálculo da disponibilidade hídrica 

superficial. 

O Informe 2012 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil apresentou o 

levantamento do volume armazenado per capita para o país e por RH. Cita que para 

os cálculos foram considerados os seguintes dados: 
 
 
“Reservatórios dos aproveitamentos do setor elétrico; Açudes da região 
nordeste com capacidade superior a 10 hm3, monitorados pela Sala de 
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Situação da Agência Nacional de Águas (ANA); Principais reservatórios que 
são utilizados como manancial para o abastecimento de regiões 
metropolitanas” (Informe 2012 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no 
Brasil, p-33). 
 
 

O Brasil possui 3.607 m3 de volume máximo armazenado em reservatórios 

artificiais por habitante. 

A Tabela 8 apresenta o volume armazenado por RH, após a consolidação 

dos dados obtidos pela ANA. 

 
Tabela 8 - Capacidade de armazenamento, população total e capacidade per capita por RH. 

Região 

Hidrográfica 

Capacidade de 

armazenamento 

(hm3) 

População total 

em 2010 (Censo 

2010) 

Capacidade per capita 

(m3/hab) 

Amazônica 21140 9694728 2181 

Tocantins- 

Araguaia 

115798 8572716 13508 

Atlântico Nordeste 

Ocidental 

1998 6244419 320 

Parnaíba 7453 4152865 1795 

Atlântico Nordeste 

Oriental 

25992 24077328 1080 

São Francisco 74062 14289953 5183 

Atlântico Leste  14242 15066543 945 

Atlântico Sudeste 10504 28236436 372 

Atlântico Sul 151427 13396180 11304 

Uruguai 13289 3922873 3388 

Paraná 248042 61290272 4047 

Paraguai 7470 2165938 3449 

Brasil 689420 191110251 3607 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Observa-se que a RH Tocantins-Araguaia é a que possui o maior volume 

armazenado per capita. Tal fato decorre, principalmente, pelo volume armazenado 

em reservatórios de grande porte para o setor elétrico, no caso Tucuruí e Serra da 

Mesa, e da baixa densidade demográfica, quando comparada às demais regiões. A 

RH Paraná é a que possui o maior volume total armazenado (248.042 hm3). 
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Todavia, é a que tem o maior número de habitantes, incluindo as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Campinas e Curitiba, contribuindo para que a 

capacidade de armazenamento per capita se posicione em patamar intermediário, 

ao compará-la com os indicadores das demais regiões. 

O Informe 2012 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil também 

apresenta figura que contém a capacidade per capita de armazenamento dos 

reservatórios por Unidade de Planejamento Hídrico (UPH), que são definidas como 

subdivisões das bacias hidrográficas estudadas, caracterizadas por uma 

homogeneidade de fatores geomorfológicos, hidrográficos e hidrológicos que 

permitem a organização do planejamento e do aproveitamento dos recursos hídricos 

ali existentes. As UPH são formadas por bacias ou sub-bacias hidrográficas de rios 

afluentes ou segmentos das bacias dos rios principais, com continuidade espacial. A 

Figura 16 apresenta a situação das UPH quanto à capacidade de armazenamento 

per capita, considerando os principais reservatórios existentes no país. 

 
Figura 16 - Capacidade armazenada per capita por unidade de planejamento hídrico (UPH). 

Fonte: Informe 2012 da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil. 
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Observa-se uma concentração elevada de índices de capacidade de 

armazenamento nas UPH da RH do Paraná, principalmente devido aos reservatórios 

do setor elétrico situados nas bacias do Paranaíba e Grande, em parte da RH do 

São Francisco, relacionadas aos reservatórios destinados às Usinas Hidrelétricas 

(UHE) de Três Marias e Sobradinho, na RH Tocantins-Araguaia, devido às UHE de 

Serra da Mesa e Tucuruí e na UPH Uatumã, da RH Amazônica, devido ao 

reservatório da UHE de Balbina. Verificam-se, também, algumas UPH da Região 

Nordeste, onde a capacidade de armazenamento de água está diretamente 

relacionada aos açudes que foram construídos para assegurar a oferta de água na 

região do semiárido. A construção de açudes teve por objetivo mitigar a baixa 

disponibilidade hídrica da região, e que é de fundamental importância na gestão de 

recursos hídricos, permitindo tanto o uso consuntivo como não consuntivo da água 

existente. 

A Figura 17 apresenta a localização e a capacidade dos principais 

reservatórios do Nordeste com capacidade superior a 10 hm3, bem como a 

delimitação das áreas de elevado risco hídrico.  

 
Figura 17- Localização dos principais açudes do Nordeste e suas capacidades e áreas de 

elevado risco hídrico. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013.  

 

As áreas de elevado risco hídrico, que estão delimitadas pela cor verde no 

semiárido, ainda necessitam de ações para aumentar sua capacidade de 



76 

 

armazenamento, ou outras ações que minimizem as dificuldades decorrentes da 

escassez de água enfrentada pelas populações residentes nessas áreas, que 

contribuem para o baixo índice de desenvolvimento econômico e social da região. 

 
2.12 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA 

 
As fontes de água subterrânea existentes no país possuem elevado 

potencial para atender as principais demandas da sociedade. Segundo o Relatório 

da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2009, a utilização das águas 

subterrâneas tem crescido substancialmente nas últimas décadas. 

O potencial representado pelas águas subterrâneas no território nacional é 

irregular, havendo regiões que apresentam escassez e outras com relativa 

abundância neste tipo de recurso hídrico. Um exemplo de escassez é o que ocorre 

no semiárido brasileiro em decorrência da existência de rochas cristalinas. Por outro 

lado, existem localidades com substancial disponibilidade hídrica, como é o caso 

daquelas abrangidas pelo Aquífero Guarani e de aquíferos sedimentares em geral. 

Ainda assim, no cristalino do semiárido nordestino brasileiro existem 

aquíferos em que há a ocorrência de poços com vazões muito baixas, comumente 

inferiores a 3 m3/h, e que comprometem a produtividade. Além do que tem a sua 

qualidade comprometida em face da água apresentar elevada salinidade. 

Os aquíferos podem ser classificados quanto à porosidade e quanto à 

superfície superior, ou seja, segundo a pressão da água. Quanto à porosidade os 

aquíferos podem ser porosos ou sedimentares, fraturados ou fissurais e cársticos. 

Quanto à superfície superior os aquíferos podem ser livres ou freáticos e confinados 

ou artesianos.  

Recarga é o processo por meio do qual um aquífero recebe água. 
 
 
“A recarga natural depende fundamentalmente do regime pluviométrico 
(quantidade de chuvas) e do equilíbrio entre a infiltração, escoamento e 
evaporação da água. Sendo assim, a topografia da área, o tipo de solo e a 
situação da cobertura vegetal, têm papel fundamental na recarga dos 
aquíferos” (MMA, 2007, p. 15).  
 
 

A infiltração das águas na superfície do solo ou rocha é o principal processo 

por meio do qual os aquíferos são reabastecidos e ocorre em toda superfície dos 

aquíferos livres ou, no caso dos aquíferos confinados, nas áreas de afloramento.  
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“As áreas de recarga direta dos aquíferos confinados geralmente estão 
localizadas em afloramentos de rochas sedimentares. São áreas 
importantes para a manutenção da qualidade e quantidade da recarga das 
águas subterrâneas” (MMA, 2007, p. 15). 
 
 

O Brasil possui os mais variados tipos de aquíferos e a disponibilidade de 

água subterrânea dos principais sistemas consta do Relatório da Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil 2013. A Tabela 9 apresenta os valores da Recarga 

Potencial Direta (RPD) estimados para as áreas totais de afloramento dos aquíferos 

avaliados por RH. A RPD é definida como a parcela da precipitação pluviométrica 

média anual que infiltra e efetivamente chega aos aquíferos livres, constituindo-se, 

portanto, na reserva renovável ou reguladora. A tabela apresenta, também, a 

Reserva Potencial Explotável. 

 
Tabela 9 - Reserva Potencial Explotável, por RH, do total de áreas de exposição dos 

principais aquíferos. 

Região	  Hidrográfica	  

Recarga	  

Potencial	  

Direta	  -‐	  RPD	  

(m3/s)	  

Reserva	  Potenclal	  

Explotável	  -‐	  RPE	  

(m3/s)	  

Amazônica	   20.418	   7.078	  

Tocantins	  -‐	  Araguaia	   2.005	   604	  

Atlântico	  NE	  Ocidental	   891	   183	  

Parnaíba	   559	   227	  

Atlântico	  NE	  Oriental	   224	   86	  

São	  Francisco	   1.273	   355	  

Atlântico	  Leste	   257	   85	  

Atlântico	  Sudeste	   380	   146	  

Paraná	   5.270	   1.437	  

Paraguai	   1.543	   617	  

Uruguai	   1.000	   400	  

Atlântico	  Sul	   594	   212	  

	  	  

	   	  Total	  Brasil	   34.413	   11.430	  

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
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Observa-se o elevado potencial das reservas potenciais explotáveis dos 

aquíferos, cerca de 11.430 m3/s, quando comparado à disponibilidade hídrica 

superficial do Brasil, que é de 179 mil m3/s, representando mais de 6% da mesma. O 

valor de tais reservas é quase cinco vezes superior ao valor das vazões de retirada 

de água para uso nas diversas atividades socioeconômicas, que alcançou o valor de 

2.373 m3/s em 2010, conforme citado no Relatório de Conjuntura de Recursos 

Hídricos no Brasil 2013. 

Verifica-se, também, que a RH Amazônica possui 62% da Reserva Potencial 

Explotável do país, na qual a densidade demográfica é baixa e as principais 

atividades econômicas são concentradas nos grandes centros urbanos.  

 

2.13 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 
A disponibilidade hídrica é fator essencial para avaliar o que existe de água 

para as diversas atividades sociais e econômicas do país. No entanto, esta 

disponibilidade é diretamente influenciada pela qualidade da água. O Índice de 

Qualidade das Águas (IQA), criado em 1970 nos Estados Unidos pela National 

Sanitation Foundation, foi utilizado para medir a qualidade da água no Brasil. Este 

índice começou a ser utilizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo) a partir de 1975 e, nas décadas seguintes, outros estados brasileiros 

adotaram o IQA, e hoje é o principal índice de qualidade da água utilizado no país. 
 
 

“O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu 
uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros de 
qualidade que fazem parte do cálculo do IQA refletem, principalmente, a 
contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de esgotos 
domésticos, uma vez que esse índice foi desenvolvido para avaliar a 
qualidade das águas, tendo como determinante principal sua utilização para 
o abastecimento público, considerando aspectos relativos ao tratamento 
dessas águas. Portanto, outros usos da água (ex: recreação, preservação 
da vida aquática) não devem usar o IQA como indicador” (Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil 2013, p-67). 
 
 

O IQA tem como base nove parâmetros: temperatura, sólidos totais, pH, 

turbidez, coliformes termotolerantes, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio 

dissolvido, fósforo total e nitrogênio total. Cada um destes parâmetros recebe um 

determinado peso no cálculo do IQA. A Tabela 10, elaborada pela CETESB, 

apresenta as classes do IQA que são utilizados como referência para determinar a 
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qualidade das águas.  

 
Tabela 10 - Classes do Índice de Qualidade da Água e seu significado. 

Valor do IQA Classes Significado 

79 <IQA≤100 ÓTIMA 
Água própria para o abastecimento público após 

o tratamento convencional. 51 <IQA≤79 BOA 

36 <IQA≤51 REGULAR 

51 <IQA≤36 RUIM Água imprópria para o abastecimento público 

após o tratamento convencional, sendo 

necessários tratamentos mais avançados. IQA≤19 PÉSSIMA	  

Fonte: Adaptado da CETESB, 2008. 
 

Com base nas medições efetuadas em 2001 pontos de monitoramento no 

Brasil no ano de 2011, obtiveram-se valores médios de IQA, que classificados 

segundo os parâmetros do Quadro 1, indicaram que a classe de IQA é ótima em 6% 

dos pontos de monitoramento, boa em 76%, regular em 11%, ruim em 6% e péssima 

em 1%. A Figura 18 (a) apresenta o gráfico de distribuição desses valores e a Figura 

19 (b) inclui os valores de IQA somente em áreas urbanas. 

 
Figura 18 - Percentual de pontos de monitoramento nas classes de IQA - Valor médio em 

2011 no Brasil (a). 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 

76%	  

6%	  
1%	  

6%	  
11%	  

(a)	  
Brasil:	  2001	  pontos	  de	  monitoramento	  

Boa	  

Óima	  

Péssima	  

Ruim	  

Regular	  
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Figura 19 - Percentual de pontos de monitoramento nas classes de IQA - Valor médio em 

2011 em áreas urbanas (b). 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2013 (adaptado pelo autor). 
 

O relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 cita que os 

valores médios de IQA classificados como ruins ou péssimos tiveram maior 

ocorrência em corpos hídricos que atravessam áreas urbanas densamente 

povoadas, tais como regiões metropolitanas e grandes cidades do interior. Isto é 

consequência do lançamento de efluentes tratados ou esgotos domésticos lançados 

in natura nos corpos hídricos. 

Analisando apenas o IQA dos pontos localizados em áreas urbanas, 

observa-se que dos 148 pontos situados nestas áreas, os percentuais das classes 

do IQA sofrem significativas alterações. O percentual de pontos em condição 

péssima passa de 1% para 12% e o de pontos em condição ruim passa de 6% para 

32%, confirmando maior criticidade em termos de qualidade de águas nas áreas 

mais densamente povoadas. 

 

2.14 PRINCIPAIS DEMANDAS E USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 
Toda e qualquer ação humana que altere as condições naturais das águas 

superficiais ou subterrâneas é compreendida como uso de recurso hídrico. 
 
 

24%	  

2%	  

12%	  

32%	  

30%	  

(b)	  
Áreas	  Urbanas:	  148	  pontos	  de	  monitoramento	  

Boa	  

Óima	  

Péssima	  

Ruim	  
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“O relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 divide o uso 
em dois tipos: “usos consuntivos onde parte da água captada é consumida 
no processo produtivo, não retornando ao curso de água, e não 
consuntivos, considerando a existência ou não de derivação das águas de 
seu curso natural para tornar possível o seu uso e o fato de que o retorno 
das águas é sempre com menor vazão ou com alteração na sua qualidade 
A classificação de uso consuntivo ou não consuntivo fica ligada à 
possibilidade de usar toda a água para um determinado fim, 
simultaneamente ou em seguida para outros fins. Esse conceito é válido 
para termos quantitativos e qualitativos da água” (Conjuntura dos Recursos 
Hídricos no Brasil 2013, p-87). 
 
 

Entre os mais importantes usos não consuntivos estão a geração 

hidrelétrica, a navegação, a pesca/aquicultura, a proteção da vida aquática e o 

turismo/recreação. E entre os principais usos consuntivos estão o abastecimento de 

água para uso humano, tanto urbano como rural, para a dessedentação animal, para 

o uso industrial e para a irrigação. 

 

2.14.1 Uso Consuntivo 
 
A Agência Nacional de Águas estabeleceu critérios para determinar a vazão 

de consumo a partir da vazão de retirada.  
 
 
O relatório cita “que a demanda de água corresponde à vazão de retirada, 
ou seja, à água captada destinada a atender os diversos usos consuntivos. 
Parcela dessa água captada é devolvida ao ambiente após o uso, 
denominada vazão de retorno (obtida a partir da vazão de retirada, 
multiplicando esta por um coeficiente de retorno característico de cada tipo 
de uso). A água não devolvida, ou vazão de consumo, é calculada pela 
diferença entre a vazão de retirada e a vazão de retorno ”(Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil 2013, p-87). 
 
 

Os coeficientes de retorno usados no relatório apresentado pela ANA são 

aqueles adotados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e são os 

seguintes: abastecimento urbano - 0,8; abastecimento rural - 0,5; abastecimento 

industrial - 0,8; irrigação - 0,2; criação de animais - 0,2.  

Os principais usos consuntivos no país são: 

a) Demanda urbana;  
 

b) Demanda rural;  
 

c) Demanda de criação animal;  
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d) Demanda industrial;  
 

e) Demanda de irrigação.  
 

A Figura 20 apresenta a distribuição e a variação/evolução das demandas 

consuntivas do país observadas em 2006 e 2010. 

 
Figura 20 - Distribuição das vazões de retirada e de consumo para diferentes usos: 2006 

versus 2010. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Observa-se que, na comparação com os valores de 2006, em 2010 houve 

um aumento de aproximadamente 29% da retirada total do país, passando de 1.842 

m3/s para 2.373 m3/s. Tal fato decorreu, mormente, em face da vazão de retirada 

para a irrigação que aumentou de 866 m3/s (47% do total) para 1.270 m3/s (54% do 

total). A irrigação no Brasil, assim como no mundo, é que consome a maior parcela 

das retiradas de água. A seguir aparecem as vazões de retiradas para o 

abastecimento humano urbano, industrial, animal e humano rural. No caso da vazão 

efetivamente consumida, houve um aumento de 18%, passando de 986 m3/s, em 

2006, para 1.161 m3/s, em 2010, não havendo praticamente alterações nos 

percentuais distribuídos pelos diferentes setores responsáveis pelo consumo em 

relação ao consumo total. 

A Figura 21 apresenta as vazões de retirada totais, por RH, em 2006 e 2010, 
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distribuídas por cada tipo de uso consuntivo. 

 
Figura 21 - Distribuição das vazões de retirada totais, por RH, e por tipo de uso consuntivo 

em 2006 e 2010. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 

 

Observando-se os dados da Figura 21 verifica-se que a RH do Paraná é a 

que possui a maior demanda consuntiva do País, seguida pelas RH Atlântico Sul, 

Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Sudeste, São Francisco e Uruguai. Por outro 

lado, as regiões Atlântico Nordeste Ocidental, Paraguai, Parnaíba, Amazônica e 

Tocantins-Araguaia apresentam as menores vazões de retiradas. 

Baseado nos principais usos consuntivos dos recursos hídricos por região 

hidrográfica, o relatório classifica as mesmas quanto ao tipo de uso que predomina. 

O Quadro 1 apresenta a classificação das regiões hidrográficas considerando a 

predominância da retirada de água, utilizando uma legenda de cores. 
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Classe RH Caracterização 

Classe 1 Atlântico Sudeste 

Predomínio do uso urbano em relação aos demais usos, 

chegando a quase 50% de toda a demanda dessas regiões. Na 

região encontram-se as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro - 

RJ e Vitória - ES. Destaca- se, também, no Atlântico Sudeste, os 

usos para irrigação e setor industrial, representando, 

respectivamente, 27% e 20% de toda a demanda da região. 

Classe 2 

Atlântico Nordeste 

Oriental, Atlântico 

Sul, São Francisco, 

Tocantins-Araguaia 

e Uruguai 

Predomínio (mais de 60% da demanda total) das vazões de 

retirada para irrigação, em relação aos demais usos; grande 

demanda para irrigação por inundação (arroz inundado) nas 

regiões Atlântico Sul e Uruguai; Pólo de Barreiras (produção de 

soja) e perímetros irrigados para fruticultura (irrigação por pivô 

central) em Juazeiro e Petrolina, na região do São Francisco; Zona 

canavieira e perímetros irrigados para fruticultura, na RH Atlântico 

Nordeste Oriental; Projeto Formoso, Pium e Urubu na região de 

Tocantins-Araguaia. 

Classe 3 
Atlântico Leste e 

Paraná 

Caracterizada pelo predomínio dos usos de irrigação (entre 
40% a 50%) em relação aos demais usos. Na região do Atlântico 

Leste, a soma das vazões de retirada para irrigação (47%) e 

abastecimento urbano (31%) totaliza 78% de toda a sua demanda. 

Destaca-se a região metropolitana de Salvador - BA, que contribui 

com grande parcela da demanda urbana. Na região do Paraná as 

retiradas de água para irrigação (42,3%), juntamente com os usos 

industrial (27,4%) e urbano (24%), representam aproximadamente 

95% da demanda total. Destacam- se as regiões metropolitanas de 

São Paulo e Curitiba (RH do Paraná), Campinas, Goiânia e a 

RIDE/DF, que lideram as demandas para fins industrial e urbano. 

Classe 4 

Amazônica, 

Atlântico Nordeste 

Ocidental, Paraguai 

e Parnaíba. 

Apresentam baixas vazões de retirada (menores que 80 m3/s). 

Quadro 1 - Caracterização das regiões hidrográficas brasileiras quanto à predominância das 
demandas consuntivas. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2013 (adaptado pelo autor). 
 



85 

 

 
Figura 22 - Perfil das Regiões Hidrográficas em relação aos usos principais. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2013. 
 

2.14.1.1 Irrigação 

 
O Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO, 2012), está inserido, junto com mais três países, no rol daqueles 

que possuem maior área potencial para desenvolver atividades de irrigação. Esse 

potencial é consequência direta de sua extensão territorial e de um conjunto de 

fatores físico-climáticos favoráveis. Todavia, o país utiliza uma pequena parcela 

desse potencial. 

Mesmo com a baixa utilização de áreas potencialmente irrigáveis, o setor 

agrícola é responsável pela maior parte do uso consuntivo da água no Brasil, 

alcançando a vazão de retirada de 1.270 m3/s, ou seja, 54% do total, e pelo 

consumo de 72% da vazão que é efetivamente consumida, conforme apresentado 

na Figura 20. 
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O Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 apresenta a 

análise das regiões hidrográficas quanto a áreas irrigadas. Estes dados estão 

ilustrados na Figura 23. O relatório cita a RH Paraná como a que possui a maior 

área irrigada, que alcançou cerca de 2,1 milhões de hectares em 2012. Outras 

regiões, no caso Atlântico Sul, São Francisco, Atlântico Nordeste Oriental e Uruguai, 

também alcançaram valores de áreas irrigadas expressivos, superando 400 mil 

hectares, que adicionadas à RH Paraná, atingem quase 77% de toda a área irrigada 

no Brasil. 

Tanto o total de áreas irrigadas por região hidrográfica em 2006 e 2012, 

como o percentual de área irrigada pelo total da área cultivada em 2010 e em 2012 

são apresentados na Figura 23. 

 
Figura 23 - Áreas irrigadas em 2006 e 2012 por região hidrográfica e percentual de áreas 

irrigadas sobre o total de áreas cultivadas em 2006 e 2012. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

Observa-se que a relação entre área irrigada e área total cultivada nas RH 

Atlântico Sul e Atlântico Sudeste apresentam o mais elevado percentual de irrigação, 

com 19,4% e 24,0% em 2012, respectivamente. As RH São Francisco e Atlântico 

Nordeste Oriental também apresentam percentual expressivo de utilização da 

irrigação, atingindo 12,8% e 14,0% da área total cultivada em 2012. Já a RH 

Amazônica possui o menor percentual com apenas 1,6%. A RH Paraná, apesar de 

possuir a maior área com irrigação do país, apresenta somente 7,5% de sua área 

cultivada sob irrigação. 

Devem-se adotar ações para acompanhar o desenvolvimento da irrigação no 

Brasil, pois é a agricultura o setor que mais consome e retira água das fontes 

convencionais, mesmo com baixa utilização de áreas irrigadas. O aumento pode 

provocar aumento considerável da demanda por recursos hídricos, gerando 
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escassez hídrica ou competição acirrada para usos diversos. 

 

2.14.1.2 Usos Consuntivo Urbano e Rural 

 
Com relação ao uso consuntivo urbano e rural, o Relatório Conjuntura dos 

Recursos Hídricos no Brasil 2013, em face do predomínio do uso urbano da água, 

enfatiza a questão do saneamento e o acesso da população urbana à rede de água 

geral. 

No Brasil, existe predomínio do uso consuntivo urbano sobre o rural. Em 

2010, enquanto os percentuais de vazões de retirada e de consumo para uso urbano 

alcançaram 22% e 9%, respectivamente, para o uso rural os percentuais alcançaram 

apenas 1%. Assim, o relatório enfatiza a questão do saneamento e o acesso da 

população urbana à rede de água geral. 

Dados obtidos no Censo Demográfico do IBGE de 2010 indicam que o Brasil 

possui 90,88% e 61,76% da população urbana atendida por rede geral de água e 

por rede coletora de esgoto, respectivamente. Ao comparar esses dados com as 

informações obtidas no Censo Demográfico do IBGE de 2000, observa-se que 

houve manutenção da cobertura de rede de abastecimento de água e um aumento 

de cerca de 8% da cobertura de rede de esgotamento sanitário na última década, 

conforme dados da Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Percentuais de Cobertura de rede de abastecimento da água da rede de 

cobertura de esgotamento sanitário no Brasil em 2000 e 2010. 
Indicador 2000 2010 

População urbana atendida por rede geral de água (%) 86,76 90,88 

População urbana atendida por rede coletora de esgoto sanitário (%) 
53,47 61,76 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Quando se utiliza os percentuais tanto de cobertura de rede de 

abastecimento da água como da rede de cobertura de esgotamento sanitário no 

Brasil para os municípios brasileiros em 2010, que são apresentados nas Figuras 24 

e 25, observa-se que as populações com maiores índices de atendimento por rede 

geral de água, mais de 80%, e rede coletora de esgoto sanitário, mais de 70%, estão 
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localizadas na Região Sudeste do país. 

 
Figura 24 - Atendimento urbano por rede geral de abastecimento de água em 2010. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013.  
 

 

Figura 25 - Atendimento urbano por rede coletora de esgotamento sanitário em 2010. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

Verifica-se que o Brasil possui um alto índice urbano de cobertura de 

abastecimento de água. Quanto aos índices relacionados à coleta e tratamento de 

esgotos domésticos urbanos, observa-se que continuam em patamares inferiores. O 

Relatório atenta para o fato de que os índices de cobertura de abastecimento de 
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água estão baseados na existência de rede de água, o que não significa garantir a 

oferta hídrica e tampouco faz referência as suas condições operacionais. 

Os investimentos realizados para estabelecer a estrutura da rede de 

abastecimento de água nem sempre estão atrelados à construção das estruturas 

necessárias para a coleta e o tratamento de esgoto. É fato que assegurar o 

abastecimento de água para as atividades econômicas e sociais é indispensável 

para que a sociedade tenha suas demandas atendidas. Todavia, enfatizar o 

abastecimento de água sem a correspondente estrutura de coleta e tratamento de 

esgoto representa grave ameaça á qualidade das fontes de água superficiais e 

também subterrâneas, que com a sua degradação, impõe realizar tratamentos com 

custos cada vez mais elevados, e buscar fontes de água, com qualidade ainda 

preservada, localizadas ainda mais afastadas das regiões de demanda. 

 
2.14.1.3 Indústria 

 
Ao avaliar os dados tanto de vazão de retirada como de vazão de consumo 

indicados na Figura 20, verifica-se que o abastecimento industrial é responsável pelo 

terceiro maior uso de água no Brasil em termos de vazão de retirada e o quarto em 

termos de consumo. Todavia, segundo estimativas realizadas pela ANA, em bacias 

como a do Rio Tietê (Região Hidrográfica do Paraná) este é o uso principal, 

respondendo por 45% (102,5 m3/s) da vazão de retirada da bacia. 

A Figura 26 apresenta a distribuição das outorgas emitidas pela ANA e pelos 

órgãos gestores estaduais de recursos hídricos para abastecimento industrial. 

Verifica-se que este tipo de uso ocorre em todo o Brasil. Todavia, está concentrado 

nas RH do Paraná, Atlântico Sudeste e São Francisco, principalmente nas 

cabeceiras. Estas regiões também possuem concentração de mão de obra, 

infraestrutura para escoamento da produção, incluindo portos, malha viária e 

aeroportos, e um grande mercado consumidor. Até dezembro de 2012, cerca de 

80% das outorgas emitidas pela ANA e pelos órgãos estaduais se destinaram para 

este uso nestas regiões. 
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Figura 26 - Distribuição das outorgas emitidas pela ANA e pelos órgãos gestores estaduais 

de recursos hídricos para abastecimento industrial até dezembro de 2012. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

2.14.2 Usos não Consuntivos 
 
Segundo o Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, a 

hidroeletricidade, a navegação, a pesca e o turismo são os principias usos não 

consuntivos no país. 

 

2.14.2.1 Hidroeletricidade 

 
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do 

Relatório de Atividades (2004 a 2012), considerando a capacidade instalada em 

31/12/2013, o Brasil possuía 1.119 empreendimentos hidrelétricos, sendo 444 

Centrais de Geração Hidrelétrica (CGH), 480 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) 

e 195 Usinas Hidrelétricas (UHE). 

Os dados sobre a evolução da capacidade de produção de energia elétrica 



91 

 

instalada no Brasil, obtidas em dezembro de 2014, consideradas todas as fontes de 

energia, revelam que em 2013 houve um acréscimo de 5.650 MW na capacidade 

total do sistema, sendo 1.525 MW referentes à geração hidroelétrica, incluindo as 

UHE, PCH e CGH.  

A Figura 27 apresenta a evolução da capacidade de produção elétrica no 

país de 2005 a 2012. 

 
Figura 27 - Evolução da capacidade nacional instalada. 

Fonte: ANEEL. Relatório de Atividades da Aneel (2004 a 2012}. Brasília: 2012 (adaptado 
pelo autor). 

 

Verifica-se que a participação da hidroeletricidade tem aumentado, mas em 

nível menor do que as demais fontes. 

Existe, também, em face da possibilidade de oferta de grandes volumes de 

gás natural associado à produção petrolífera do Pré-Sal, que a expansão da geração 

termelétrica a gás ocupe no futuro um maior espaço na matriz energética, mormente 

pelas eventuais dificuldades relacionadas ao licenciamento ambiental de usinas 

hidrelétricas e de linhas de transmissão, bem como das ameaças decorrentes de 

mudanças climáticas. 

A Figura 28 mostra a matriz elétrica brasileira em dezembro de 2013, com 

destaque para a geração hidroelétrica, que representa cerca de 68% de toda 

capacidade instalada. 
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Figura 28 - Matriz elétrica nacional, quanto ao percentual da capacidade instalada em 
31/12/2013. 

Fonte: ANEEL Resumo Geral das Usinas, Brasília: 2014 (adaptado pelo autor). 

 

Estes valores revelam uma forte dependência de água do setor elétrico 

brasileiro na produção de energia, o que o torna vulnerável aos cenários de 

escassez que são projetados, em face de fatores como crescimento econômico, 

aumento da população, mudanças em hábitos alimentares, produção de alimentos e 

de biocombustíveis e mudanças climáticas.  

O Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 considera a 

hidroeletricidade como um setor que realiza o uso não consuntivo da água. O 

WWAP (2014) cita que não só existe uma interdependência entre água e energia, 

mas cita que uma parcela expressiva de água é de fato utilizada em menor ou 

menor grau para produzir os mais variados tipos de energia. Apesar de ser de difícil 

medição, indica que cerca de 75% do que é retirado de água na indústria é 

destinado à produção de energia. É necessário, portanto, que as análises futuras do 

consumo e retirada de água para energia no Brasil sejam consideradas e 

monitoradas para permitir uma avaliação mais acurada sobre essa 

interdependência. 

 

2.14.2.2 Navegação 

 
Outro setor que depende de água para a continuidade de suas atividades é a 

navegação. 
 
 
Para o Ministério dos Transportes, “o termo hidrovia designa as vias 
navegáveis interiores que foram balizadas e sinalizadas para uma 
determinada embarcação tipo, isto é, aquelas que oferecem boas condições 
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de segurança às embarcações, suas cargas e passageiros ou tripulantes e 
que dispõem de cartas de navegação” (Conjuntura dos Recursos Hídricos 
no Brasil 2013, p-125).  
 
 

As RH Amazônica, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Tocantins, São 

Francisco, Atlântico Sul, Paraná e Paraguai concentram as principais hidrovias 

brasileiras. As principais hidrovias do Brasil podem ser visualizadas na Figura 29: 

a) Hidrovia do Madeira; 
 

b) Hidrovia Tocantins-Araguaia;  
 

c) Hidrovia do Tapajós - Teles Pires;  
 

d) Hidrovia do São Francisco;  
 

e) Hidrovia Paraná-Tietê; 
 

f) Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 
Figura 29 - Vias navegáveis no Brasil. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
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A navegação é uma importante atividade que dá suporte às atividades 

econômicas, reduzindo custos e tornando os produtos ainda mais competitivos. A 

manutenção das vias é essencial para dar suporte e reduzir custos em diversos 

setores. 

 

2.14.2.3 Pesca e Turismo 

 
Quanto à pesca, o relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 

enfatiza a aquicultura continental como importante atividade que é dependente de 

água. Junto com a pesca extrativa continental, alcançam mais da metade da 

produção de pescado no país. 

Segundo o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura publicado pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura, (MPA, 2011), a produção de pescado do Brasil, 

para o ano de 2011, foi de 1.431.974 toneladas (t), registrando-se um incremento de 

13% em relação a 2010. A pesca extrativa marinha constitui-se na principal fonte de 

produção de pescado nacional, tendo alcançado 553.670 t. (38,74%) do total de 

pescado, seguida, sucessivamente, pela aquicultura continental, 544.490 t (38%), 

pesca extrativa continental, 249.600 t (17,4%) e aquicultura marinha, 84.214 t (6%). 

A maior disponibilidade hídrica e a vastidão territorial da RH Amazônica 

enseja a maior prática da pesca extrativa continental. A Região Norte liderou o 

cenário da pesca extrativa continental, atingindo 55% da produção pesqueira de 

água doce. A Região Nordeste é a segunda região com maior participação na 

produção pesqueira continental, produzindo aproximadamente 70 mil toneladas (t), 

tendo os estados do Maranhão (25.743 t), Bahia (17.508 t) e Ceará (11.307 t) como 

os principais protagonistas.  

Em 2011, a produção de pescado pela aquicultura continental foi superior a 

pesca extrativa continental, 544.490 t e 249.600 t, respectivamente, o que 

demonstra a importância desta atividade. 

Os dados citados demonstram a importância tanto da pesca extrativa 

continental como da aquicultura continental, que são dependentes da quantidade e 

da qualidade dos recursos hídricos, para suprir a sociedade de uma fonte de 

proteína essencial para sua saúde e bem estar. 
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2.15 BALANÇO HÍDRICO 

 
O Brasil apresenta em termos globais uma expressiva oferta hídrica, a 

despeito de haver entre suas regiões hidrográficas diferenças acentuadas quando se 

compara a oferta com a demanda por água. Portanto, existem bacias que estão 

localizadas em áreas em que há uma combinação de baixa disponibilidade e grande 

utilização dos recursos hídricos que enfrentam situações de escassez e estresse 

hídrico, enquanto existem outras em situação confortável, com recursos hídricos 

abundantes. 

Analisar o balanço entre a oferta de água e as demandas quantitativas, ou 

seja, captações, e qualitativas, baseadas nos lançamentos de efluentes, constitui-se 

em atividade essencial para diagnosticar a situação das bacias brasileiras. Utilizando 

informações atualizadas sobre a oferta de água, demandas consuntivas e qualidade 

das águas, é possível elaborar um quadro detalhado da situação dos principais rios 

e bacias brasileiras, identificando áreas críticas quanto ao balanço quali-quantitativo. 

 

2.15.1 Balanço Quantitativo 
 
Considerando a análise da razão entre a vazão de retirada para os usos 

consuntivos e a disponibilidade hídrica, produz-se o balanço entre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos para as doze RH brasileiras. 

Para identificar o nível de criticidade, o relatório cita que foram adotadas as 

faixas de classificação utilizadas pela European Environment Agency e pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que utilizam o índice de retirada de água 

ou “water exploitation index”, que é igual ao quociente entre a retirada total anual e a 

vazão média de longo período.  
 
 
“As classificações adotadas são as seguintes: < 5% - Excelente. Pouca ou 
nenhuma atividade de gerenciamento é necessária. A água é considerada 
um bem livre; 5 a 10% - A situação é confortável, podendo ocorrer 
necessidade de gerenciamento para solução de problemas locais de 
abastecimento; 10 a 20% - Preocupante. A atividade de gerenciamento é 
indispensável, exigindo a realização de investimentos médios; 20% a 40% - 
A situação é crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e grandes 
investimentos; > 40% - A situação é muito crítica” (Conjuntura dos Recursos 
Hídricos no Brasil, 2013, p-141). 
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A Figura 30 apresenta a situação do balanço hídrico dos principais rios 

brasileiros. São comparados os balanços dos anos 2006 e 2010, que permaneceram 

estáveis. Observa-se uma pequena diminuição no percentual da extensão dos rios 

em que o indicador de balanço quantitativo é excelente, e um ligeiro aumento da 

classe "muito crítico'. Em 77% da extensão dos rios analisados a situação ainda é 

considerada boa. 

 

 
Figura 30 - Distribuição % da extensão dos principais rios do país com relação ao balanço 

demanda/disponibilidade para 2006 e para a atualização com dados de 2010. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
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consequência direta da alta disponibilidade hídrica da RH Amazônica, que mascara 

a alta demanda pelo uso dos recursos hídricos que se concentra em algumas 

regiões específicas do Brasil, como pode ser observado na Figura 31, que apresenta 

esses valores divididos por região hidrográfica, comparando os anos de 2006 e 

2010. 

 
Figura 31 - Distribuição percentual da situação da relação demanda/ disponibilidade dos 

principais rios por RH para os anos-base 2006 e 2010. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

Existe uma situação bastante confortável nas regiões Amazônica, Paraguai 

e Tocantins-Araguaia com relação à demanda versus disponibilidade, que possuem 

mais de 90% de seus principais rios classificados como "excelente" e "confortável”. 

As regiões que possuem situação de risco quanto ao balanço quantitativo e 

nas quais houve aumento da criticidade na extensão dos rios são: a RH Atlântico 

Nordeste Oriental, que passou de 96,3% para 97,5% de seus principais rios 

classificados com situação "muito crítica'; "crítica'; e "preocupante"; Atlântico Leste, 

de 68,7% para 69,3%; São Francisco, de 59,4% para 64,2% e Atlântico Sul, de 

58,5% para 60,4%. A Figura 32 ilustra a situação de balanço de demandas 

consuntivas e de disponibilidade hídrica superficial nas micro bacias do país. 
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Figura 32 - Situação das principais bacias brasileiras quanto à relação demanda versus 

disponibilidade hídrica superficial (ano-base 2010). 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

Observa-se e que as regiões onde se verifica maior estresse hídrico, estão 

localizadas nas bacias da região do semiárido, no nordeste do Brasil, em face da 

baixa disponibilidade hídrica; na Bacia do Rio Tietê, em face da alta demanda para 

abastecimento urbano associada a uma região de cabeceira; e no sul do País, nas 

sub-bacias das RH Uruguai e Atlântico Sul, em consequência da alta demanda de 

água para irrigação. Há outras regiões com balanço desfavorável como as Regiões 

Metropolitanas (RM) situadas em bacias litorâneas e/ou em regiões de cabeceira, 

caracterizadas por baixa disponibilidade hídrica. 

 

2.15.2 Balanço Qualitativo 
 
O balanço qualitativo está relacionado ao lançamento de cargas orgânicas 
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domésticas nos corpos hídricos. Sendo assim, o Relatório Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil 2013 cita que foi realizada uma estimativa de lançamento nos 

corpos hídricos de cargas de esgoto doméstico urbano dos municípios brasileiros e 

da capacidade de assimilação dessas cargas pelos corpos d'água. O indicador que 

define o balanço qualitativo decorre da relação entre a carga doméstica lançada e a 

carga orgânica assimilável pelos corpos hídricos. A carga assimilável considera a 

classificação dos rios na Classe 2, segundo a Resolução do CONAMA nº 357/2005, 

que determina como limite máximo de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) o 

valor de 5 mg/l. A DBO de uma água é a quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma 

inorgânica estável. 

A classificação segue a Tabela 12 apresentada abaixo, onde valores 

superiores a um indicam que a carga orgânica lançada é superior a carga 

assimilável.  

 
Tabela 12 - Classes da relação carga lançada de esgoto doméstico/ carga assimilável e a 

respectiva condição. 

Classes	   Condição	   Cor	  

0	  -‐	  0,5	   Ótima	   	  	  

0,5	  -‐	  1,0	   Boa	   	  	  

1,0	  -‐	  5,0	   Razoável	   	  	  

5,00	  -‐	  20,0	   Ruim	   	  	  

>	  20	   Péssima	   	  	  

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 

 

Tendo como referência esta classificação, é possível apresentar o resultado 

do balanço qualitativo para as bacias brasileiras, que é apresentado na Figura 33. 
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Figura 33 - Balanço qualitativo por ottobacia - relação entre a carga orgânica lançada e a 
capacidade de assimilação dos corpos hídricos considerando a disponibilidade hídrica. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
 

O relatório cita que, considerando toda a base hidrográfica brasileira, 

observa-se que 90% da extensão dos rios ainda apresenta ótima condição para 

assimilação das cargas de esgoto doméstica. A Figura 34 apresenta a distribuição 

da extensão dos principais rios do Brasil segundo o balanço hídrico qualitativo 

percentual. 

 
Figura 34 - Distribuição da extensão dos principais rios do Brasil segundo o balanço hídrico 

qualitativo percentual. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
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Observa-se que as RH do Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Leste 

coexistem com as condições mais críticas para a assimilação dos esgotos 

domésticos. Isso decorre do fato de que essas bacias estão situadas na região do 

semiárido, onde muitos rios intermitentes não possuem capacidade de assimilar as 

cargas de esgoto lançadas e em rios onde há elevada densidade populacional, em 

especial nas Regiões Metropolitanas, em que o problema está mais relacionado à 

elevada carga orgânica lançada do que a disponibilidade hídrica. 

Por outro lado, a RH Amazônica possui todos os corpos d'água que foram 

analisados em ótima condição para assimilação das cargas orgânicas domésticas, 

em face das baixas densidades populacionais e altas disponibilidades hídricas. 

 

2.15.3 Balanço Quali-Quantitativo 
 
O Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 apresenta, 

de forma integrada, a análise de criticidade sob o ponto de vista qualitativo e 

quantitativo. Para tal, foi utilizada uma matriz que enquadra os trechos segundo as 

duas condições, que é apresentada no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Resumo da análise de criticidade dos trechos de rio. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 

 

Considerando os balanços qualitativo e quantitativo, abordados 

anteriormente, o relatório apresenta a distribuição espacial da classificação adotada 

segundo as micro bacias brasileiras. A Figura 35 ilustra a referida distribuição. 
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Figura 35 - Bacias críticas brasileiras segundo os aspectos de qualidade e quantidade. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013. 
 

A análise integrada dos indicadores de quantidade e qualidade dos recursos 

hídricos no Brasil indica que: 

a) A maior parte do país possui condição satisfatória quanto à quantidade e 
à qualidade de água. As RH com os melhores indicadores são Amazônica, 
Tocantins-Araguaia e Paraguai;  
 

b) Na Região Nordeste predomina os rios classificados com criticidade 
quantitativa em face da baixa disponibilidade hídrica dos corpos d'água; 

 

c) Os rios localizados em regiões metropolitanas possuem criticidade quali-
quantitativa, que decorre da alta demanda pela água existente e pela 
grande quantidade de carga orgânica lançada nos rios; 

 

d) No extremo sul do Brasil muitos rios apresentam criticidade quantitativa, 
em razão da grande demanda para irrigação.  
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Grande parte das UPH classificadas com criticidade quali-quantitativa 

abrangem as principais Regiões Metropolitanas do país, devido ao grande 

contingente populacional localizado nessas regiões. As mais afetadas são: Alto Tietê 

e Tietê/Sorocaba (RM de São Paulo), Baixada Santista (RM da Baixada Santista), 

PCJ (RM de Campinas), Sinos, Gravataí e Caí (RM de Porto Alegre), Cubatão Sul 

(RM de Florianópolis), Guandu e bacias dos rios contribuintes à Baía de Guanabara 

(RM do Rio de Janeiro), Paraopeba (RM de Belo Horizonte), Meia Ponte (RM de 

Goiânia), Lago Paranoá (Região Integrada de Desenvolvimento - Ride/DF), Paraíba 

e bacias litorâneas de Alagoas (RM de Maceió), Sirinhaém, Capibaribe e lpojuca 

(RM de Recife) e bacias litorâneas do Rio Grande do Norte (RM de Natal). A 

criticidade quali-quantitativa deve-se, principalmente, a grande demanda para os 

usos urbano e industrial e pela elevada carga de esgotos domésticos que é lançada 

nos rios. 

 

2.15.4 Vulnerabilidades 
 
Segundo o Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, as 

principais vulnerabilidades estão diretamente associadas às fragilidades intrínsecas 

das bacias e à superveniência de eventos indesejáveis, como eventos climatológicos 

extremos e acidentes, em intensidade superior à suportável pelas condições naturais 

no local considerado. Os possíveis impactos sobre os recursos hídricos decorrem, 

entre outros, do uso e da ocupação do solo, por meio das condições da vegetação 

nas diversas RH, assim como dos eventos hidrológicos de chuva e vazão 

associados. 

 

2.15.5 Vegetação  
 
As condições da vegetação influenciam a integridade hidrológica, pois a 

mesma decorre de mecanismos naturais de controle, como o equilíbrio existente 

entre a cobertura vegetal e a água, especialmente nas regiões das nascentes dos 

rios. A manutenção desse equilíbrio assegura o provimento de água com qualidade, 

requisito essencial para a maioria das atividades econômicas, contribuindo para 

diminuir a necessidade de tratamento para produzir água potável e, 

consequentemente, para a redução dos custos associados ao abastecimento 
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público. 

Medeiros et al. (2011) afirmam que o custo de tratamento das águas na 

Bacia do Rio Piracicaba, que apresenta apenas 4,3% de cobertura florestal, é cerca 

de 13 vezes superior ao custo para tratar as águas do Sistema Cantareira, onde são 

mantidos 27,2% da vegetação nativa. Portanto, bacias hidrográficas com vegetação 

nativa preservada tendem a oferecer água em maior e melhor qualidade do que 

aquelas submetidas a outros usos, como agricultura, pecuária, indústria e 

urbanização, que comprometem a manutenção da vegetação. 

Ainda segundo Medeiros et al. (2011): 
 
 
O desmatamento interfere no ciclo hidrológico, pois sem cobertura vegetal 
ocorre a redução da infiltração da água no solo e o aumento do escoamento 
superficial, afetando a dinâmica fluvial e reduzindo o abastecimento dos 
lençóis freáticos. Além das consequências supracitadas, a perda do solo 
decorrente do desmatamento aumenta a probabilidade de ocorrência de 
eventos extremos, tais como inundações, queda de barreiras e provoca o 
assoreamento dos rios devido ao carreamento de sedimentos. 
 
 

Em face da perda crescente de vegetação nativa e dos efeitos sobre o meio 

ambiente e recursos hídricos, o Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no 

Brasil 2013 ressalta a importância do serviço ambiental prestado pelas Unidades de 

Conservação (UC) e Áreas de Preservação Permanente (APP), que abrangem 

nascentes, veredas, encostas, topos de morro e matas ciliares, visando proteger o 

patrimônio natural e a produção e a conservação dos recursos hídricos. 

Os principais biomas brasileiros apresentados no relatório são: Amazônia, 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O relatório apresenta tabela 

com resultado da análise dos remanescentes de vegetação nativa dos biomas 

brasileiros e da representatividade das áreas protegidas nas regiões hidrográficas 

brasileiras. O resultado dessa análise em termos de percentual de área 

remanescente do bioma na região hidrográfica, bem como de percentual da área da 

região com cobertura vegetal nativa e com áreas protegidas em UC e em Terras 

Indígenas (TI) está apresentado na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Situação atual da cobertura vegetal nativa remanescente e das áreas protegidas 
em UC de proteção integral e de uso sustentável e em TI, por RH. 

	  	  

Área	  Remanescente	  do	  bioma	  em	  relação	  a	  sua	  área	  original	  (%)	  
Área	  da	  

RH	  com	  

cobertura	  

Vegetal	  

Nativa	  (%)	  

Área	  da	  

RH	  

protegida	  

em	  UC	  e	  TI	  

(%)	  

	  	  

	  	  

RH	   Amazônia	   Caatinga	   Cerrado	   Mata	   Pampa	   Pantanal	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Atlântica	   	  	   	  	  

Amazônica	   87	   −	   60	   −	   −	   −	   85	   53	  

Parnaíba	   −	   68	   83	   −	   −	   −	   75	   10	  

Paraguai	  	   35	   −	   41	   −	   −	   85	   58	   5	  

São	  

Francisco	  
−	   51	   55	   29	   −	   −	   53	   11	  

Tocantins	   -‐	  

Araguaia	  	  
39	   −	   60	   −	   −	   −	   53	   14	  

Atlântico	  

Nordeste	  

Oriental	  	  

−	   55	   −	   23	   −	   −	   50	   5	  

Atlântico	  

Nordeste	  

Ocidental	  

27	   94	   74	   −	   −	   −	   48	   28	  

Atlântico	  

Sul	  
−	  

	   	  
44	   37	   −	   39	   7	  

Atlântico	  

Leste	  
−	   39	   66	   27	   −	   −	   35	   6	  

Atlântico	  

Sudeste	  
−	   −	   48	   32	   −	   −	   31	   14	  

Uruguai	   −	   −	  
	  

21	   42	   −	   31	   3	  

Paraná	   −	   −	   18	   15	   −	   −	   16	   6	  

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

O Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 apresenta 

também uma breve análise da situação das regiões hidrográficas brasileiras quanto 
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à preservação da vegetação nativa dos biomas presentes em áreas de cabeceiras 

dos rios. A Tabela 14 apresenta o percentual da área de cabeceira com vegetação 

remanescente em cada bioma presente nas regiões hidrográficas brasileiras. 

 
Tabela 14 - Situação atual da cobertura vegetal remanescente nas áreas de cabeceiras por 

RH e por bioma. 

Região Hidrográfica 

Área de cabeceira 
com vegetação 

remanescente (%) 
Bioma 

Área de cabeceira com 
vegetação remanescente 

por bioma (%) 

Amazônica 86 
Amazônia 87 

Cerrado 71 

Parnaíba 66 
Caatinga 57 

Cerrado 97 

Uruguai  52 
Mata Atlântica 50 

Pampa 55 

Paraguai 48 

Amazônia 36 

Cerrado 41 

Pantanal 74 

Tocantins - Araguaia  47 
Amazônia 31 

Cerrado 49 

Atlântico Nordeste Ocidental  47 Amazônia 12 

São Francisco  42 

Caatinga 33 

Cerrado 47 

Mata Atlântica 26 

Atlântico Sul 36 
Mata Atlântica 50 

Pampa 32 

Atlântico Leste 35 

Caatinga 54 

Cerrado 71 

Mata Atlântica 21 

Atlântico Sudeste 29 Mata Atlântica 29 

Paraná 20 
Cerrado 20 

Mata Atlântica 20 

Atlântico Nordeste Oriental 12 
Caatinga 54 

Mata Atlântica 17 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 

 

Os dados das Tabelas 13 e 14 indicam que as RH do Paraná, do Uruguai e 

Atlântico Sudeste, Leste e Sul apresentam suas integridades hidrológicas 
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ameaçadas, pois possuem apenas entre 16 e 39% de cobertura vegetal nativa. A 

RH do Paraná, que se encontra em situação mais crítica, apresenta atualmente 

apenas 18% da área original de Cerrado e 15% da área original de Mata Atlântica. 

Além disso, apenas 20% da área de cabeceiras de rios na RH do Paraná apresenta 

cobertura vegetal nativa. Situação igualmente crítica é experimentada pela RH 

Atlântica Nordeste Oriental, que possui só 12% da área de cabeceiras de rios.  

O bioma Amazônico, que predomina na RH Amazônica, possui mais de 80% 

de sua cobertura original e com o maior percentual de área protegida em UC e TI, o 

que contribui para a boa preservação das áreas de cabeceira na região. Está 

presente, também, nas RH Paraguai, Tocantins-Araguaia e Atlântica Nordeste 

Ocidental. Todavia, nestas RH tem ocorrido a principal perda de vegetação nativa 

amazônica em decorrência do avanço da pecuária, da agricultura e da siderurgia.  

Quanto à Mata Atlântica, que é o bioma mais afetado pelo desmatamento, 

especialmente nas áreas de cabeceira de rios, a perda é de 50% da vegetação nas 

regiões Atlântico Sul e Uruguai e de 70% nas regiões Atlântico Nordeste Ocidental e 

Atlântico Sudeste. 

A preservação das vegetações é de fundamental importância para a 

manutenção do ciclo hidrológico, mormente nas regiões de cabeceiras de rios. É 

essencial que haja continuidade na política de demarcação de novas Unidades de 

Conservação e Áreas de Preservação Permanente para assegurar uma gestão 

eficiente dos recursos hídricos no país. 

 

2.15.6 Eventos Críticos de quantidade e anomalia de chuvas 
 
As anomalias de chuva consistem nos desvios de precipitação determinados 

a partir da comparação com as médias históricas. No intuito de aprofundar a 

avaliação desses desvios, empregou-se o cálculo do Índice de Precipitação 

Padronizada, que em inglês é Standardized Precipitation lndex (SPI). O SPI é um 

dos índices adotados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (lNMET) e permite 

classificar o regime de chuvas de extremamente seco a extremamente úmido. 

No Brasil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), vinculada ao 

Ministério da Integração Nacional, é o órgão responsável pela fonte oficial de dados 

sobre a incidência de eventos extremos. Os dados consolidados são baseados nos 

decretos de declaração de Situação de Emergência (SE) e de Estado de 
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Calamidade Pública (ECP) expedidos pelos municípios, que são posteriormente 

homologados pelos estados e reconhecidos pela união. 

Considerando os dados obtidos junto à Sedec sobre registros de 

declarações de SE e ECP devido a enchentes, inundações, enxurradas, 

alagamentos, secas e estiagens, de janeiro de 2003 a dezembro de 2012, foi 

possível a consolidação dos mesmos pela ANA em tabelas e figuras. 

A análise da ocorrência geográfica desses eventos, baseada no percentual 

de municípios de cada estado que decretaram SE ou ECP em 2012, em relação ao 

total de municípios desse mesmo estado, revela uma concentração dos registros no 

Amazonas, no Acre e no Espírito Santo, como mostra a Figura 36. 

 

 
Figura 36 - Percentual de municípios que decretaram SE ou ECP devido a eventos críticos 

de cheia, ocorridos em 2012, por UF. 
Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Observando-se a ocorrência de cheias por região hidrográfica, verifica-se 

que as RH Amazônica e Atlântico Sudeste apresentam os maiores percentuais de 

municípios que decretaram SE ou ECP, em face de eventos críticos de cheia, como 

demonstra a Figura 37. 
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Figura 37 - Percentual de municípios que decretaram SE ou ECP devido a eventos críticos 
de cheia, ocorridos em 2012, por região hidrográfica. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

A Figura 38 representa uma análise geográfica dos eventos críticos de seca, 

baseada no percentual de municípios de cada estado que decretaram SE ou ECP 

em 2012 em relação ao total de municípios do estado. Em 2012 houve uma 

concentração dos registros no Nordeste, estados do Ceará, Paraíba, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, e no Sul, nos estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina. O relatório ressalta que a seca ocorrida no Nordeste, em 2012, foi 

a maior dos últimos anos. 

 

Figura 38 - Percentual de municípios que decretaram SE ou ECP devido a eventos críticos 
de seca, ocorridos em 2012, por UF. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2013 (adaptado pelo autor). 
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Uma análise da ocorrência de secas e estiagens, por região hidrográfica, 

apresentados na Figura 39, mostra que as RH do Uruguai, Parnaíba, Atlântico 

Nordeste Oriental e São Francisco possuem os maiores percentuais de municípios 

que decretaram SE ou ECP devido a esse tipo de evento crítico.  

 

 

Figura 39 - Percentual de municípios que decretaram SE ou ECP devido a eventos críticos 
de seca, ocorridos em 2012, por região hidrográfica. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2013 (adaptado pelo autor). 
 

2.15.7 Acidentes Ambientais 
 
O Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 cita que os 

acidentes ambientais podem afetar a qualidade das águas quando produtos e 

substâncias considerados perigosas são liberadas para o ambiente aquático. 

Segundo os registros do Relatório de Acidentes Ambientais 2011, elaborado 

pela Coordenadoria Geral de Emergências Ambientais (CGEMA) do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (lBAMA), entre 2006 e 2011, 

cerca de 26% dos 2.594 acidentes ambientais atingiram o meio hídrico, que se 

constitui no segundo ambiente natural mais afetado, ficando atrás somente do solo 

(IBAMA, 2011). 
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Os produtos perigosos, que têm origem em acidentes, que alcançam 

diretamente rios, lagos e córregos ou, ainda, que os atingem indiretamente após 

percolação e infiltração no solo, têm o potencial de causar danos irreversíveis a 

alguns ecossistemas, dependendo das características do produto envolvido e da 

sensibilidade do corpo hídrico receptor. 

Os principais impactos decorrentes dos acidentes ambientais nas águas são, 

entre outros: mortandade de fauna, desequilíbrio dos ecossistemas aquáticos e 

outros que dele dependem, destruição de APP, contaminação da água para uso 

humano, agrícola ou industrial, danos à pesca, turismo e lazer. 

O total de acidentes ocorridos entre 2009 e 2012, que tiveram efeitos em 

cursos d'água, assim como a parcela em que houve mortandade de peixes, que 

representou 57% dos acidentes ocorridos em 2012, está apresentado na Figura 40. 

 

 

Figura 40 - Número total de acidentes ambientais com efeitos em cursos d'água e que 
ocasionaram mortandade de peixes, registrados no período de 2009 a 2012. 

Fonte: IBAMA, 2011 (adaptado pelo autor). 
 

A Figura 41 apresenta o número total de acidentes ambientais com efeitos em 

cursos d'água registrados no período de 2009 a 2012 por estado e por Região 

Geográfica. E a Figura 42 apresenta o número total de acidentes ambientais com 

efeitos em cursos d'água registrados no período de 2009 a 2012, por região 

hidrográfica. 
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Figura 41 - Número total de acidentes ambientais com efeitos em cursos d'água registrados 
no período de 2009 a 2012 por estado e por Região Geográfica. 

Fonte: IBAMA, 2011 (adaptado pelo autor). 
 

 
Figura 42 - Número total de acidentes ambientais com efeitos em cursos d'água registrados 

no período de 2009 a 2012 por Região Hidrográfica. 
Fonte: IBAMA, 2011 (adaptado pelo autor). 

15	  
24	  

15	  13	  
8	  
17	  

6	   5	  
0	  

7	  
3	   1	   3	   4	  

16	  

2	  
11	  10	  

0	  
7	   7	  

88	  

98	  

34	  

51	  

30	  
35	  

0%	  

2%	  

4%	  

6%	  

8%	  

10%	  

12%	  

14%	  

16%	  

18%	  

20%	  

22%	  

24%	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

110	  

120	  

130	  

DF	   MS	   AL	   CE	   PB	   PI	   SE	   AM	   PA	   RR	   ES	   SP	   RS	   PR	  

%
	  to

ta
l	  n
ac
io
na

l	  

23	  
37	  

10	  

32	  
21	  

191	  

3	  

28	  

65	  

13	  

76	  

4	  
0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

N
º	  
de

	  a
ci
de

nt
es
	  



113 

 

Verifica-se que a Região Sudeste, em especial os estados de São Paulo e 

Minas Gerais, e as RH do Paraná e Atlântico Sudeste são as que tiveram o número 

de acidentes ambientais com efeitos em cursos d'água. O alto índice de acidentes 

ocorridos no estado de São Paulo pode ser explicado pela elevada concentração de 

plantas químicas industriais, o intenso tráfego de produtos perigosos, o escoamento 

da produção oriunda de campos de exploração de petróleo adjacentes ao litoral 

paulista, e a presença de importantes portos marítimos com enorme volume de 

movimentação de cargas.  

 

2.15.8 Uso de Fertilizantes e Agrotóxicos 
 
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Sua 

agricultura é pujante e moderna, e busca continuamente a elevação de sua 

produtividade. Para alcançar este objetivo, faz uso contínuo e crescente de 

agrotóxicos e fertilizantes e outros insumos, o que causa, invariavelmente, impactos 

adversos ao meio ambiente, comprometendo a sustentabilidade dos ecossistemas 

naturais e agrícolas a médio e longo prazos. 

Os agrotóxicos que são utilizados nas diversas culturas podem permanecer 

por diversos anos no solo e atingir os mananciais superficiais e subterrâneos, e 

como consequência, afetar a qualidade da água destinada ao consumo humano. 

Os fertilizantes, por sua vez, agem, principalmente, sobre a geração de 

gases associados ao efeito estufa, acidificação dos solos, eutrofização, pelo fósforo, 

dos rios e lagos, e contaminação das águas subterrâneas e reservatórios de água, 

mormente pelo nitrogênio. 

O monitoramento dos dados sobre os impactos causados pelo uso intensivo 

de agrotóxicos e fertilizantes está relacionado à quantidade que é comercializada no 

país. O Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 cita que: 
 
 
“O IBGE tem abordado essa questão na publicação Indicadores de 
desenvolvimento sustentável: Brasil, apresentando séries históricas das 
quantidades comercializadas ou entregues ao consumidor final de 
ingredientes ativos de agrotóxicos (2000 a 2009) e fertilizantes (1992 a 
2010) - discriminados segundo os nutrientes. Também apresentou 
informações sobre as quantidades utilizadas destes produtos por unidade 
de área cultivada com as principais lavouras temporárias do País” 
(Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, p-208). 
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A análise das ameaças de impactos causados pela comercialização de 

agrotóxicos e fertilizantes apresenta limitações, pois a interpretação dos dados 

gerados oriundas das informações utilizadas e do método de obtenção das 

quantidades de ingredientes ativos de agrotóxicos e de fertilizantes, por unidade de 

área agrícola, pode superestimar ou subestimar os dados aqui apresentados. 

Assim, o crescimento da agricultura, setor de atividade econômica estratégico 

para o país, que tem a ele associado o uso de agrotóxicos e fertilizantes, representa 

importante ameaça à qualidade dos recursos hídricos, sejam eles superficiais ou 

subterrâneos, exigindo, portanto, ações eficazes dos órgãos responsáveis pela 

coordenação dessas atividades, a fim de permitir o crescimento sustentável da 

agricultura sem ameaçar a qualidade da água da qual também dependem. 

 
2.16 MUDANÇA CLIMÁTICA 

 
As variações climáticas globais têm sido uma preocupação crescente da 

sociedade devido aos seus possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Esta vulnerabilidade se reflete de forma mais acentuada nos recursos hídricos. 

Diversas ações das principias agências internacionais, como a Organização das 

Nações Unidas, têm sido adotadas visando conscientizar tanto pessoas como 

governos para a importância do tema. 

O Brasil, por meio do Decreto nº 6.263, criou o Comitê lnterministerial sobre 

Mudança do Clima (CIM) e o seu Grupo Executivo (GEx), com a finalidade de 

orientar e elaborar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, além de propor 

objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC). 

O Governo brasileiro lançou em dezembro de 2008 o Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima, com foco principal em medidas de redução de emissões de 

gases de efeito estufa, pouco tocando na temática dos recursos hídricos. A PNMC, 

que foi instituída pela Lei nº 12.187/2009, estabeleceu princípios, objetivos, diretrizes 

e instrumentos e foi regulamentada pelo Decreto nº 7.390/2010. 

A ANA, em 2009, organizou um Grupo de Trabalho interno para avaliar as 

hipóteses, as previsões e as indicações do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), sobre o fato de que, ao longo do século XXI, o 

comportamento do ciclo hidrológico de algumas bacias do país poderá sofrer 
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modificações. Como resultado, o grupo, em 2010, propôs, no âmbito da 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, a adoção de cinco frentes 

de respostas adaptativas, visando enfrentar os possíveis impactos das mudanças 

climáticas globais. Essas frentes atuariam: 

a) Nas atividades de planejamento de recursos hídricos; 
 

b) No monitoramento hidrológico; 
 

c) Nas atividades de acompanhamento e mediação de eventos hidrológicos 
críticos; 

 

d) Na regulação, particularmente na análise e na concessão de outorgas de 
uso da água; 
 

e) Na comunicação social e capacitação de atores do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

O Brasil adotou algumas medidas para se contrapor às mudanças 

climáticas. No entanto, estas ações estão concentradas em estruturas 

organizacionais, planejamento e estudos preliminares, que ainda não foram capazes 

de apontar soluções para assegurar a mitigação dos efeitos perversos das 

mudanças climáticas sobre as questões dos recursos hídricos, que permeiam 

importantes setores socioeconômicos do país. 

 

2.17 DESSALINIZAÇÃO NO BRASIL 

 
O Brasil não possui banco de dados unificado com informações sobre a 

utilização de dessalinização. O Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no 

Brasil 2013, assim como os anteriores não mencionam qualquer base de dados 

sobre o emprego desta técnica como fonte alternativa para a produção de água para 

os diversos usos abordados neste estudo. 

A população brasileira é distribuída de forma irregular pelo seu território. 

Parcela expressiva está localizada nas proximidades do mar. A Figura 43, Mapa de 

Densidade Demográfica, elaborado com base nos dados do Censo Demográfico 

2010, ilustra a distribuição da população pelo território e pode-se constatar sua 

concentração nas proximidades do litoral. 
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Figura 43 Mapa de Densidade Demográfica 2010. 

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010. 
 

Dados obtidos no Censo Demográfico 2010 indicam que as regiões 

metropolitanas de capitais dos estados situados no litoral possuem cerca de 

33.890.492 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e 

dois) de habitantes, que sobre o total apurado para o país de 190.755.799 

representa cerca de 18%. No caso de incluir a região metropolitana de São Paulo, 

que possui 19.683.975 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e três mil, 

novecentos e setenta e cinco) habitantes, e está a poucos quilômetros do litoral, 

esse número alcança 53.574.467 (cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e 

quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete) habitantes, cerca de 28%, ou seja, mais 

de um quarto da população do país. A Tabela 15 apresenta os dados da população 

das regiões metropolitanas das capitais situadas no litoral. 
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Tabela 15 - População das regiões metropolitanas de capitais situadas no litoral. 
População	  das	  regiões	  metropolitanas	  de	  capitais	  

situadas	  no	  litoral	  
RM	  Belém	   2.101.883	  
RM	  Macapá	   499.466	  
RM	  São	  Luís	   1.331.181	  
RM	  Fortaleza	   3.615.767	  
RM	  Natal	   1.351.004	  
RM	  João	  Pessoa	   1.198.576	  
RM	  Recife	   3.690.547	  
RM	  Maceió	   1.156.634	  
RM	  Aracaju	   835.816	  
RM	  Salvador	   3.573.973	  
RM	  Vitória	   1.687.704	  
RM	  Rio	  de	  Janeiro	   11.835.708	  
RM	  Florianópolis	   1.012.233	  
Total	  	   33.890.492	  

Fonte: Censo Demográfico 2010 (adaptado pelo autor). 
 

Portanto, situações de escassez de fontes convencionais de água, como 

recursos hídricos superficiais e águas subterrâneas, podem indicar a dessalinização 

como solução, principalmente pela proximidade entre os aglomerados urbanos e o 

Oceano Atlântico. 

 

2.18 PANORAMA DA ÁGUA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
O estado do Rio de Janeiro é uma das mais importantes unidades da 

federação, considerando vários indicadores socioeconômicos. Segundo o Censo 

Demográfico 2010, o estado possui 15.989.929 habitantes, distribuídos em 92 

municípios, ocupando uma área de 43.777,954 km2, e com densidade demográfica 

de 365,23 hab/km2. Sua importância na economia é evidenciada pelo segundo maior 

PIB do país, que alcançou em 2012 cerca de R$ 504 bilhões, o que representa cerca 

de 11% de toda a riqueza nacional, de acordo com a publicação Contas Regionais 

do IBGE de 2012. A Região Metropolitana é composta por 18 municípios com cerca 

de 75% da população total. 

Segundo o Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013, o 

estado possui precipitação média total anual de 1.334 mm, inferior aos 1.761 mm do 

país, sendo que os principais usos consuntivos do estado geram uma vazão de 
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retirada de 110,6 m3/s, o que corresponde a 5% da demanda nacional. O principal 

uso não consuntivo dos recursos hídricos concentra-se na hidroeletricidade, com 

potencial hidrelétrico aproveitado de 1,3 GW (gigawatt), representando 1,5% do total 

instalado no país. A Figura 44 apresenta os principais usos consuntivos dos 

recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 44 - Principais usos consuntivos dos recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Em relação ao balanço hídrico quali-quantitativo, o relatório apresenta figura 

com a representação em cores quanto às condições existentes no estado como um 

todo. A Figura 45 apresenta a situação do balanço no estado do Rio de Janeiro. 

 
Figura 45 - Balanço Hídrico quali-quantitativo no Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, 2013. 
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Observa-se que na região metropolitana da capital há uma criticidade quali-

quantitativa, que influencia as atividades econômicas e sociais e afetam 

principalmente o abastecimento de água para o consumo urbano. 

As principais ameaças à sustentabilidade dos recursos hídricos têm origem 

nas seguintes vulnerabilidades: 

a) Potencial de contaminação dos recursos hídricos; 

- População não atendida por rede de esgoto (2008) = 23% 
- Volume de esgoto coletado não tratado (2008) = 0% 
- Disposição final inadequada de resíduos sólidos (2008) = 36% 
- Consumo de agrotóxicos (i.a.) por área plantada (2010) = 4,39 kg/ha 
- Consumo de fertilizantes por área plantada (2011) = 88 kg/ha 

 

b) Eventos críticos (2012); 

- Enchentes, alagamentos, enxurradas e inundações = 13 municípios 
decretaram SE ou ECP (4,67% do total nacional) 
- Nenhum município decretou SE ou ECP em razão de secas e estiagens 

 

c) Redução de Vegetação Nativa; 

- Desmatamento: % em relação à área original do bioma no estado: 
76,44% da Mata Atlântica (2009) 

 

d) Unidades de Conservação; 

- % em relação à área do bioma no estado: 19,9% da Mata Atlântica 
(2009) 

 

e) Terras Indígenas. 

- % em relação à área do estado: 0,9% 
 

Segundo o Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água, publicado em 2010 

pela ANA, a demanda em 2015 para abastecimento urbano no estado do Rio de 

Janeiro alcança 72,5 m3/s, que corresponde a 6.264.000 m3/d.  

Para abastecer os municípios da Região Metropolitana, que é composta por 

18 municípios e concentra 75% da população do estado, existem quatro sistemas: o 

sistema Guandu, localizado no município de Nova Iguaçu, que é integrado aos 

sistemas Acari e Ribeirão das Lajes. Existe ainda o sistema independente Imunana-

Laranjal, que abastece as sedes dos municípios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. 

A figura 46 apresenta a distribuição desses sistemas na região metropolitana. 
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Figura 46 - Sistemas de Abastecimento Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Fonte: Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água, 2010. 
 

O quadro enseja preocupações quando se analisa as vulnerabilidades 

representadas pelo ainda elevado índice de disposição inadequada de resíduos 

sólidos, cerca de 36%, e pelas condições da vegetação da Mata Atlântica, que 

possui apenas 23,56% de sua cobertura original. Deve-se considerar ainda, as 

incertezas decorrentes dos impactos decorrentes das mudanças climáticas, que 
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podem aumentar a ocorrência de eventos críticos de secas/estiagens e de 

enchentes/inundações, aumentando ainda mais as pressões já elevadas sobre as 

fontes renováveis de água doce no estado.  

Entretanto, a geografia privilegiada do estado do RJ, que possui baías, 

lagoas e algumas áreas com planície e parcela expressiva de sua população 

localizada no litoral, aponta caminhos e soluções. A RM do Rio de Janeiro, em 

particular, com elevada densidade demográfica, concentrando cerca de 75% da 

população do estado, é ainda mais privilegiada, pois é circundada pela Baía de 

Guanabara, pela Baía de Sepetiba e pelo Oceano Atlântico. Portanto, os esforços 

para assegurar o abastecimento de água para os diversos setores, incluindo o 

urbano e industrial, devem considerar a dessalinização, se não como solução 

definitiva, mas pelo menos como uma alternativa natural, já que tem a capacidade 

de produzir água localmente e pode reduzir, sobremaneira, as pressões sobre os 

recursos hídricos superficiais, tão suscetíveis às ações antrópicas e aos fenômenos 

associados às mudanças climáticas. Consequência desta alternativa é a importância 

de se manter todas as baías, lagoas e a própria zona costeira do estado com 

elevado nível de preservação, para manter sua capacidade de fornecer este 

relevante serviço dos ecossistemas, que é assegurar água do mar com a qualidade 

necessária para permitir a produção de água doce para as diversas demandas da 

sociedade. 

 
2.19 PROGRAMA ÁGUA DOCE 

 
A região do semiárido brasileiro, que abrange as regiões hidrográficas 

Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba, São Francisco e Atlântico Leste, apresenta 

balanço hídrico em situação muito crítica, fato este que exige intensa atividade de 

gerenciamento e grandes investimentos. A Figura 32, apresentada anteriormente na 

Seção 2.15.1, Balanço Quantitativo, ilustra a gravidade do balanço hídrico no 

semiárido nordestino, considerando as faixas de classificação adotadas pela 

European Environment Agency e pela Organização das Nações Unidas, que utilizam 

o índice de retirada de água ou “water exploitation index”, que é igual ao quociente 

entre a retirada total anual e a vazão média de longo período. 

Dados citados no Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2013 

e que foram obtidos em 2006 e 2010 indicam que a RH Atlântico Nordeste Oriental 
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se encontra em situação de risco quanto ao balanço quantitativo, tendo se agravado, 

pois em 2006 o índice estava em 96,3% e em 2010 passou para 97,5%.  

Reconhecendo que a região do semiárido é uma região que possui elevado 

estresse hídrico, que exige ações para mitigar os efeitos nefastos sobre as 

atividades econômicas e sociais, o Governo Federal lançou o Programa Água Doce 

(PAD). 

O documento emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, denominado 

Documento Base do Programa Água Doce, publicado em 2012, é a mais importante 

referência bibliográfica utilizada para a obtenção de informações sobre o referido 

programa. 

O propósito do programa está contido no documento: 
 
 
“O Programa Água Doce (PAD) é uma ação do Governo Federal, 
coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com diversas 
instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil. Visa a 
estabelecer uma política pública permanente de acesso a água de 
qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento sustentável 
de águas subterrâneas, incorporando cuidados ambientais e sociais na 
gestão de sistemas de dessalinização. Busca atender, prioritariamente, 
localidades rurais difusas do Semiárido Brasileiro” (Documento Base 2012, 
p35). 
 
 

2.19.1 Histórico 
 
O programa teve origem no Programa Água Boa, implantado em 1996 pela 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA), e 

tinha como propósito a instalação de dessalinizadores em áreas do semiárido nos 

poços tubulares contendo água salobra ou salina que funcionam como fonte de 

abastecimento. O programa tinha a coordenação técnica da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG) e precedeu a inauguração, em 2003, do Laboratório de 

Referência em Dessalinização (LABDES) da referida universidade, com recursos da 

SRH. 

No entanto, por não levar em consideração a destinação adequada dos 

concentrados salinos que eram gerados no processo de dessalinização, ocorreram 

impactos ambientais negativos. E, pela ausência de manutenção preventiva e 

tampouco da gestão dos sistemas de dessalinização, houve prejuízo na qualidade 
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das águas tratadas, acarretando a desativação de parcela significativa dos 

equipamentos. 

Em 2003, o Governo Federal intensificou estudos para entender a 

problemática da escassez de água no semiárido e, antes de optar por um novo 

projeto, avaliou os resultados obtidos pelo Programa Água Boa, mantendo a 

SRH/MMA como instituição responsável. O novo programa, denominado Programa 

Água Doce (PAD), foi, então, concebido em 2003, com subsídios de diversas 

entidades que se preocupam com o tema, tais como a Petrobras, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a Fundação Banco do Brasil, a 

Universidade Federal de Campina Grande, o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), unindo, também, a 

participação social, proteção ambiental, envolvimento institucional e gestão 

comunitária local. 
 
 
O programa foi lançado em Brasília/DF, em 2004, e “com o propósito de 
estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de 
qualidade para o consumo humano; e de promover a recuperação, a 
implantação e a gestão de sistemas de dessalinização ambiental e 
socialmente sustentáveis, de modo a atender as populações de baixa renda 
do Semiárido” (Documento Base 2012, p-50). 
 

 

2.19.2 Características do Semiárido 
 

O Semiárido brasileiro possui área de 969.589,4 km2, cerca de 11% do 

território brasileiro. Conforme apurado pelo Censo Demográfico de 2000, realizado 

pelo IBGE, possuía a época 12,3% da população do país (20.858.264 habitantes), 

distribuída em 1.133 municípios, o que representava, respectivamente, 21 

habitantes/km2 e 22% dos municípios brasileiros.  

A Figura 47 apresenta a delimitação do semiárido brasileiro, segundo dados 

levantados pelo IBGE. 
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Figura 47 - Semiárido brasileiro. 
Fonte: IBGE, 2007. 

 

Segundo Marengo (2007), a região semiárida possui histórico de grandes 

secas ou grandes cheias e, estatisticamente, ocorrem secas com duração entre 18 a 

20 anos a cada período de 100 anos. O regime pluviométrico é definido por duas 

estações bem distintas: a estação das chuvas, que dura entre três a cinco meses, e 

a estação de seca. E estas condições, associadas a outras, delineiam a forma de 

sobrevivência das famílias e o desempenho da atividade agrícola e pecuária. 
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Segundo o Documento Base 2012 do Programa Água Doce, publicado em 

2012 pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio 

Ambiente, a região do semiárido apresenta as seguintes características fisiográficas 

naturais e que concorrem para a escassez hídrica que lá predomina: 

a) Pouca chuva: a precipitação média anual para o período de 1961 a 1990 
variou de 550 mm a 1550 mm, sendo que as precipitações se concentram 
em um curto período do ano, aproximadamente 4 meses apenas; 
 

b) Evapotranspiração potencial com índices elevados, variando de 1400 a 
2000, resultando em taxas negativas no balanço hídrico. (ÁRIDAS, 1994); 
 

c) Índice de aridez que varia de 0,21 - 0,50. Este índice é definido como o 
quociente entre a precipitação e a evapotranspiração potencial. Áreas com 
índice de aridez abaixo de 0,65 são susceptíveis à desertificação (BRASIL, 
1998); 

 

d) Vegetação rala, constituída de árvores de pequeno porte, formando o 
bioma da caatinga, vegetação arbóreo-arbustiva e, muito raramente, 
arbórea, comportando folhas miúdas e hastes espinhentas adaptadas para 
conter os efeitos de uma evapotranspiração muito intensa; 

 

e) Baixa disponibilidade hídrica superficial. As bacias localizadas em 
terrenos cristalinos, com regime de chuva irregular, possuem vazões de 
estiagem muito baixas. A rede hidrográfica é densa, constituída, em sua 
maior parte, de rios intermitentes, o que gera necessidade de captação e 
armazenamento de água por meio de obras hídricas (açudes, cacimbas, 
poços amazonas, poços tubulares, cisternas, barragens subterrâneas);  

 

f) Baixa vocação hidrogeológica, ou seja, reduzida capacidade de 
armazenamento de água subterrânea. 

 

Segundo o Documento Base (2012), outras características predominantes 

na região, tais como baixas precipitações, distribuição irregular das chuvas, delgado 

manto intempérico, ou seja, solos rasos, quando não ausente, e cobertura vegetal 

esparsa concorrem para favorecer o escoamento superficial em detrimento da 

infiltração, contribuindo ainda mais para o baixo potencial hidrogeológico 

característico da região. 

Os fatos acima configuram um cenário de escassez hídrica associado à 

existência de uma parcela ponderável de pessoas vivendo sob condições com 

acesso restrito à água para o consumo humano e para o desenvolvimento de 

atividades socioeconômicas, exigindo ações governamentais para mitigar as 
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péssimas condições ou solucionar o problema. Não apenas a implantação do PAD, 

mas a sua continuidade e até mesmo a sua ampliação são ações indispensáveis 

para o futuro das gerações de brasileiros que vivem e viverão no semiárido 

brasileiro. 

Os efeitos da mudança climática sobre o semiárido podem agravar ainda 

mais o cenário de escassez hídrica que já predomina na região. 

Segundo o 4º Relatório de Avaliação das Mudanças Climáticas (AR4 2007), 

publicado em 2007 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, em 

inglês Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC), as mudanças climáticas 

afetarão seriamente o semiárido (IPCC, 2007).  

O semiárido sofrerá alterações climáticas com tendência de estiagem que 

persistirá por todo o ano no Nordeste, concorrendo para intensificar a aridez da 

região até o final do século XXI. O balanço hídrico realizado com as médias dos 

valores dos modelos do IPCC indica menores índices pluviométricos na estação 

chuvosa e maiores deficiências de umidade no solo ao longo do ano (MARENGO, 

2007). 

Assim, com a redução da disponibilidade hídrica, o aproveitamento de águas 

subterrâneas torna-se uma das principais alternativas para o abastecimento humano 

nas áreas rurais do semiárido.  

Além de seu propósito principal de assegurar o abastecimento de água com 

qualidade, o Programa Água Doce se apresenta como uma medida de adaptação e 

redução dos efeitos das mudanças climáticas, ao adotar uma metodologia para o 

aproveitamento sustentável de águas subterrâneas por meio de sistemas de 

dessalinização. 

 

2.19.3 Componentes e Subcomponentes do Programa Água Doce 
O Documento Base (2012) cita que o Programa Água Doce está estruturado 

em seis componentes que são constituídos por outros subcomponentes. A Tabela 

16 apresenta a relação de componentes e subcomponentes.  
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Tabela 16 - Relação dos Componentes e Subcomponentes do Programa Água Doce. 

Fonte: Documento Base 2012 (adaptado pelo autor). 
 

Considerando o objeto deste estudo, os componentes gestão, sistema de 

dessalinização e sistema produtivo serão analisados visando identificar possíveis 

relações com o propósito deste estudo. 

 

2.19.3.1 Gestão 

 
O Componente Gestão é considerado um dos diferenciais do programa e 

Componentes Subcomponentes 

Gestão • Apoio ao gerenciamento 

• Formação de Recursos Humanos 

• Diagnóstico técnico e ambiental 

• Consolidação dos centros de referência 

• Sistemas de informações e monitoramento 

• Operacionalização e manutenção dos 

sistemas 

 

Estudos/Pesquisas/Projetos • Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

apropriadas 

Sustentabilidade Ambiental • Análise de risco socioambiental das 

comunidades 

• Definição das comunidades a serem 

atendidas 

• Acompanhamento dos resultados obtidos 

• Monitoramento da qualidade ambiental 

Mobilização Social • Diagnóstico social 

• Acordos de gestão  

• Acompanhamento dos acordos 

Sistema de dessalinização • Recuperação de sistemas já instalados 

• Implantação de sistemas de dessalinização 

novos 

• Monitoramento da qualidade da água e dos 

tanques de contenção 

Unidade de aproveitamento do concentrado • Implantação de unidades demonstrativas 

• Implantação de unidades produtivas 
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envolve a participação dos estados, dos municípios e das localidades beneficiadas, 

e tem a finalidade de garantir a sustentabilidade dos sistemas de dessalinização 

implantados pelo Programa. 

É o componente gestão que se desdobra com o objetivo de dar suporte 

administrativo e técnico, bem como treinamento para implementação do programa. É 

constituído por seis subcomponentes, que buscam dar apoio ao gerenciamento do 

programa; que visam à formação de recursos humanos; ao diagnóstico técnico e 

ambiental; à consolidação dos Centros de Referência; à operacionalização e 

manutenção dos sistemas; e aos sistemas de informação e de monitoramento. 

 
2.19.3.2 Sistema de Dessalinização 

As condições dos poços e a baixa qualidade das águas subterrâneas 

existentes no semiárido, normalmente salinas e salobras, exigem a utilização de 

tecnologias que permitam a obtenção de água que seja adequada ao consumo 

humano e para o desenvolvimento de atividades socioeconômicas. A dessalinização 

é a técnica adotada pelo Programa Água Doce para a obtenção de água de 

qualidade nas localidades abrangidas pelo programa. 

O Componente Sistema de Dessalinização possui três subcomponentes: 

recuperação de sistemas de dessalinização já instalados, a implantação de sistemas 

de dessalinização novos e o monitoramento da qualidade da água e dos tanques de 

contenção. 

Como citado no Documento Base (2012), o primeiro subcomponente tem o 

propósito de restaurar equipamentos de dessalinização já instalados que se 

encontram quebrados, parados ou funcionando precariamente, assim como 

promover a instalação de tanques de contenção do concentrado do dessalinizador, a 

fim de evitar a destinação inadequada do concentrado salino no meio ambiente. O 

segundo subcomponente visa a instalação de novos sistemas de dessalinização, 

incluindo os tanques de contenção do concentrado que é gerado no processo. O 

terceiro subcomponente visa acompanhar e monitorar a qualidade da água que é 

produzida, assim como a do concentrado que é armazenado nos tanques de 

contenção. 

A Figura 48 apresenta um desenho esquemático dos sistemas de 

dessalinização adotados pelo Programa Água Doce. 
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Figura 48 - Representação esquemática do sistema de dessalinização adotado pelo 

Programa Água Doce. 
Fonte: Documento Base, 2012 (ANA). 

 

O documento base cita que os sistemas de dessalinização adotados pelo 

programa são compostos basicamente por:  

1 - Fonte hídrica (poço tubular, bomba do poço e adução) 
2 - Reservatório para a água bruta (reservatório de alimentação) 
3 - Abrigo do dessalinizador (área de 15 m2) 
4 - Equipamento de Dessalinização composto por: 
4.1 - Pré-tratamento: 
4.1.1 - Bomba dosadora e reservatório para solução de anti-incrustante 
4.1.2 - Filtros de cartucho de 5 µm de acetato de celulose 
4.2 - Moto-bomba auxiliar 
4.3 - Moto-bomba de alta pressão (potência a definir em função da produção 
requerida) 
4.4 - Permeadores (vasos de alta pressão) compostos com os elementos de 
membranas 
4.5 - Sistema para autolavagem dos elementos de membranas (motobomba 
e reservatório de 50 litros) 
4.6 - Instrumentos de medidas: 
4.6.1 - Rotâmetros para registrar produção do permeado e concentrado 
4.6.2 - Manômetros para registrar a variação de pressão dos filtros e das 
membranas 
4.6.3 - Pressostato para proteger a bomba de alta pressão 
4.6.4 - Quadro elétrico com amperímetro o voltímetro 
4.7 - Válvulas e registros, linha hidráulica de baixa e alta pressão 
4.8 - Estrutura metálica protegida contra corrosão 
5 - Reservatório para a água permeada (a água potável) e concentrado 
6 - Chafariz para distribuição da água permeada 
7 - Tanques para contenção do concentrado 
8 - Cerca de proteção em todo o sistema e portão de acesso ao sistema 

 

O programa adotou a tecnologia de membranas para dessalinizar a água do 

semiárido. 
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O documento base 2012 justifica sua utilização citando “que as membranas 
constituem, atualmente, a principal inovação tecnológica nos processos de 
tratamento de água, sendo a primeira grande inovação, desde o 
desenvolvimento das tecnologias convencionais de tratamento de água no 
inicio do século passado”. (Documento Base 2012, p-56). 
 
 
Define, também, o que é uma membrana: é um filme que separa duas fases 
atuando como uma barreira seletiva entre as mesmas. A membrana tem 
assim a capacidade de transportar determinados componentes, quando 
aplicada algum tipo de forca externa, retendo outros que fazem parte da 
mistura de alimentação. É, portanto, uma barreira permeável e seletiva. 
(Documento Base 2012, p-57). 
 
 

A Figura 49 apresenta um esquema do processo de separação por 

membranas. 

 
Figura 49 - Representação esquemática do processo de separação por membranas. 

Fonte: Documento Base, 2012 (ANA). 
 

Entre os processos de separação por membranas, destaca-se a 

dessalinização por osmose inversa, que neste estudo será denominada osmose 

reversa.  
 
 
O Documento Base 2012 cita que a osmose reversa “possui algumas 
vantagens, tais como a qualidade da água tratada, a fácil operação que não 
requer mão de obra muito especializada, o custo e a assistência na 
manutenção e reparos, o baixo consumo de energia, trata de pequenos a 
grandes volumes de água e a possibilidade de utilização de fontes de 
energia alternativas como eólica e solar”. 
 
 

A análise detalhada da osmose reversa será realizada no Capítulo 3, 

Revisão da Literatura, considerando os artigos que foram selecionados no Portal de 

Periódicos CAPES. 

 

2.19.3.3 Unidade de Aproveitamento do Concentrado (Sistema Produtivo) 

 



131 

 

Este componente tem como propósito geral a utilização de tecnologias 

adequadas para o aproveitamento do concentrado, que é o efluente do 

dessalinizador, em sistemas produtivos locais, promovendo o uso sustentável dos 

recursos hídricos. As unidades de aproveitamento do concentrado possuem dois 

subcomponentes que englobam as Unidades Demonstrativas (UD) e as Unidades 

Produtivas (UP). 

A Unidade Demonstrativa é um sistema de produção integrado onde são 

realizadas visitas, exposições, aulas e demonstrações do processo produtivo com o 

objetivo de replicação do modelo. 

O sistema de produção integrado foi desenvolvido pela EMBRAPA 

Semiárido para se tornar uma alternativa de uso adequado para o efluente do 

sistema de dessalinização, minimizando impactos ambientais e contribuindo para a 

segurança alimentar. A Figura 50 apresenta o desenho esquemático de produção 

integrado do Programa Água Doce. 

 
Figura 50 - Desenho esquemático do sistema de produção integrado do Programa Água 

Doce. 
Fonte: Documento Base, 2012 (ANA). 

 

Esse sistema utiliza os efluentes da dessalinização de águas subterrâneas 

salobras ou salinas em uma combinação de ações integradas de forma sustentável, 

na busca do fornecimento de água de boa qualidade. É composto por quatro 

subsistemas interdependentes: 

a) Sistema de dessalinização, que torna a água potável; 
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b) No segundo momento o efluente do dessalinizador, solução salobra ou 
salina, é enviado para tanques de criação de peixes, tilápias;  

 

c) No terceiro momento, o efluente dessa criação, enriquecido em matéria 
orgânica, é aproveitado para a irrigação da Erva-Sal (Atriplex nummularia) 
que, por sua vez, é utilizada na produção de feno;  

 

d) Por último a forragem, com teor proteico entre 14 e 18%, é utilizada para 
a engorda de caprinos, ovinos e/ou bovinos da região, fechando assim o 
sistema de produção integrado.  

 

As Unidades Produtivas podem ser implantadas a partir do conhecimento 

adquirido com as UD pelas comunidades locais, estados, municípios, Organizações 

Não Governamentais (ONG) e órgãos gestores, visando o aproveitamento do 

concentrado para fins de aquicultura, irrigação de plantas halofitas e criação de 

animais. 

Basicamente, tanto as UD quanto as UP possuem as mesmas metodologias 

de aproveitamento da água salobra e do concentrado dos sais provenientes do 

processo de dessalinização. As diferenças fundamentais entre as UD e as UP estão 

no processo de gerenciamento e no apoio a pesquisas e bolsas de estudos. 

 

2.19.4 Custos 
 

O presente estudo tem, entre seus objetivos, avaliar os custos de unidades 

de dessalinização, tendo como principal indicador o custo de produção de água doce 

a partir da utilização de água salgada. 

O Documento Base (2012) apresenta os principais custos envolvidos na 

instalação de sistemas de dessalinização e das unidades produtivas. No entanto, 

não apresenta a razão entre os custos tanto de implantação como de manutenção e 

a quantidade de água doce produzida, que é normalmente utilizada para aferir a 

eficiência técnica, econômica e financeira da produção de água doce por sistemas 

de dessalinização. 

A Tabela 17 apresenta os custos por subcomponentes estimados para a 

implantação dos sistemas de dessalinização e a Figura 51 apresenta os custos 

percentuais por subcomponente. Estes custos englobam tanto recursos de capital 

como de custeio, em face do propósito de assegurar não apenas a instalação, mas, 
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sobretudo, a sustentabilidade desses sistemas. 

 
Tabela 17 - Custo unitário de implantação de sistema de dessalinização, por 

subcomponente do Programa Água Doce. 

Custo unitário de implantação de sistemas de dessalinização 

Subcomponentes Valor 

Apoio ao Gerenciamento R$17.960,00 

Formação de Recursos Humanos R$3.259,22 

Diagnóstico técnico e ambiental R$21.949,62 

Mobilização social R$10.331,07 

Sustentabilidade ambiental R$5.433,61 

Sistemas de dessalinização R$137.334,32 

Total R$196.267,84 

Fonte: Documento Base, 2012 (adaptado pelo autor). 
 

 
Figura 51 - Distribuição percentual dos custos para a implantação de sistemas de 

dessalinização, por subcomponente do Programa Água Doce. 
Fonte: Documento Base, 2012 (adaptado pelo autor). 

 

Observa-se que cerca de 70% dos recursos são despendidos somente com 

a implantação do sistema de dessalinização. Os demais custos estão relacionados 

com o suporte dessa implantação e da sua sustentabilidade. 
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A instalação de sistemas de dessalinização engloba “as atividades de 
gestão, assim como a aquisição do dessalinizador e construção das obras 
civis com seus sistemas de adutora (chafariz eletrônico, abrigo do 
dessalinizador, casa de bomba, reservatórios de água potável e do 
concentrado), tanques de concentrado e cercamento das áreas” 
(Documento Base 2012, p-97). 
 
 

Com relação à recuperação de sistemas de dessalinização já em 

funcionamento, o Documento Base (2012) cita que tal atividade tem custo unitário de 

R$ 70.000,00, sendo que R$ 43.737,58 desse total são destinados à gestão dos 

mesmos. Cita ainda que a recuperação abrange o conserto do dessalinizador, a 

execução das obras civis com seu sistema de adutora (chafariz eletrônico, abrigo do 

dessalinizador, casa de bomba, reservatórios de água potável e do concentrado), o 

cercamento das áreas e a construção de tanques de concentrado. 

Para a implantação das unidades produtivas, o documento base apresenta 

os custos por subcomponentes, que constam da Tabela 18, assim como a Figura 52, 

que apresenta os custos percentuais por subcomponentes.  

 
Tabela 18 - Custo unitário de implantação de unidade produtiva, por subcomponente do 

Programa Água Doce. 
Custo	  unitário	  de	  implantação	  de	  unidade	  produtiva	  

Subcomponentes	   Valor	  

Apoio	  ao	  Gerenciamento	   R$21.165,02	  

Formação	  de	  Recursos	  Humanos	   R$15.074,00	  

Diagnóstico	  técnico	  e	  ambiental	   R$9.134,00	  

Mobilização	  social	   R$9.564,00	  

Sustentabilidade	  ambiental	   R$12.276,00	  

Implantação	  de	  unidade	  produtiva	   R$256.788,16	  

Total	   R$324.001,18	  

Fonte: Documento Base, 2012 (adaptado pelo autor). 
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Figura 52 - Distribuição percentual dos custos para a implantação de unidades produtivas, 

por subcomponente do Programa Água Doce. 
Fonte: Documento Base, 2012 (adaptado pelo autor). 

 

Observa-se que os custos das unidades produtivas são superiores aos 

custos dos sistemas de dessalinização, pois além destes, incluem arranjo de 

piscicultura e atriplex, 2 tanques do concentrado destinados à produção de peixes 

(viveiros), 1 tanque de concentrado enriquecido com matéria orgânica para irrigação, 

depósito e cercamento das áreas; equipamentos e apetrechos para piscicultura e 

cultura da Erva-Sal; e insumos. Observa-se, também, que cerca de 79% dos 

recursos são gastos para a implantação dessas unidades. Os demais são 

necessários para o apoio a essa implantação ou a sua sustentabilidade. 

Ressalta-se a importância de previsão de recursos para a sustentabilidade 

tanto dos sistemas de dessalinização quanto das unidades produtivas, que 

comparativamente aos recursos destinados à implantação são baixos.  

O Documento Base 2012 cita:  
 
 
“de nada adiantaria apenas implantar esses sistemas e não ter certeza de 
que os mesmos continuariam funcionando. No passado, esse foi um dos 
problemas observados no Programa Água Boa, o que resultou, inclusive, 
em críticas por parte do Tribunal de Contas da União - TCU” (Documento 
Base 2012, p-97). 
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2.19.4.1 Manutenção dos Sistemas de Dessalinização 

 
Os sistemas de dessalinização são projetados para determinados períodos 

de vida útil, que depende da correta operação e da realização de manutenção 

regular nos equipamentos. 

O Documento Base 2012 apresenta sugestões de ações de manutenção que 

devem ser realizados no ciclo de um ano. Estas sugestões estão apresentadas em 

um quadro, no caso a Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Tabela de Acompanhamento e Manutenção. 

Etapas 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitoramento da qualidade da água do poço, 

permeado e concentrado                         

Verificar as pressões de operação do 

dessalinizador                         

Verificar as vazões das correntes de 

permeado e concentrado                         

Verificar os pré filtros de cartucho                         

Verificar estoque de pré filtros de cartucho                         

Verificar estoque de anti incrustante                         

Desinfecção do sistema (limpeza de chafariz e 

dos reservatórios de água bruta e do 

permeado)                         

Verificar rolamentos e selo mecânico das 

bombas                         

Verificar vazamentos                         

Realizar limpeza química das membranas 

(quando necessário)                         

Fonte: Documento Base, 2012 (adaptado pelo autor). 

 

O Documento Base (2012) cita que os custos de operação cobrem todas as 

despesas ocorridas após o equipamento entrar em funcionamento. Estes incluem os 

custos com energia elétrica, mão de obra, reposição de membranas, limpezas 
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químicas, manutenção em bombas e peças sobressalentes, produtos usados no pré-

tratamento como filtros de cartucho e anti-incrustantes. 

Ressalta-se a importância de previsão de recursos para a sustentabilidade 

tanto dos sistemas de dessalinização quanto das unidades produtivas, que 

comparativamente aos recursos destinados à implantação são baixos.  

Observa-se que as atividades de manutenção e operação são abrangentes, 

mas os programas de operação e manutenção destes equipamentos devem ser 

recomendados pelos fabricantes e os usuários devem segui-los rigorosamente para 

assegurar a operação dos mesmos por toda a sua vida útil. 

Os custos de manutenção são importantes para calcular com precisão o 

custo de cada metro cúbico (m3) de água doce produzida e permitir a comparação 

com os demais métodos de produção e fornecimento de água doce para a 

população. Tal prática poderá fortalecer os objetivos do programa na medida em que 

indicarem que a segurança hídrica da região depende deste tipo de ação e, mais do 

que isso, poderá indicar a sua viabilidade econômica e financeira, permitindo ampliar 

o programa, tornando-o modelo para outras ações públicas voltadas para o 

abastecimento de água doce em qualquer região do território nacional.  

 
2.19.5 Perspectivas do Programa Água Doce  
 

O último documento emitido pela SRH ocorreu em 2012. Não houve, 

portanto, atualização de suas metas e dos resultados alcançados até a conclusão 

deste estudo. 

Todavia, o Documento Base (2012) cita que nos períodos que antecederam 

a publicação do relatório, o Programa Água Doce conseguiu estruturar uma rede de 

instituições e técnicos envolvidos com o tema da dessalinização, bem como 

estruturou uma metodologia inovadora que abrange os cuidados ambientais e 

sociais na gestão de sistemas de dessalinização. 

As metas estabelecidas para o período 2010-2014 previam a implantação 

e/ou recuperação de 1200 sistemas de dessalinização, sendo que 60 % 

correspondentes à recuperação de sistemas já instalados e 40% com a implantação 

de novos sistemas. O custo total para esta fase do programa foi estimado em R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões). A previsão era de que nesta fase o programa 

atenderia 1,18 milhões de pessoas. A segunda fase prevista para ocorrer no período 
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2015-2019 prevê a implantação e/ou recuperação de 1727 sistemas de 

dessalinização, sendo que 60 % correspondentes à recuperação de sistemas já 

instalados e 40% com a implantação de novos sistemas. Prevê também a instalação 

de 105 unidades produtivas. O custo total para esta fase do programa foi estimado 

em R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões). A previsão é de que nesta fase o 

programa atenda a 1,19 milhões de pessoas.  

O Documento Base (2012) apresenta a demanda dos estados do semiárido 

para o período de 10 anos. A Tabela 20 apresenta as demandas por sistemas de 

dessalinização, unidades produtivas, a população rural total, a população atendida e 

os custos estimados. 

 

Tabela 20 - Demanda por Sistemas de Dessalinização, por Estado, para atender as metas 
dos Planos Estaduais. 

UF 
Sistemas de 

Dessalinização  

(recuperação) 

Sistemas de 
Dessalinização  

(implantação) 

Unidades 
Produtivas 

População 
Rural  

Total 

População 
Atendida 

Estimativa de 
Custo (R$) 

PB 155 103 25 734.618 183.655 46.888.000,00 

PE 294 196 25 1.340.659 335.165 81.796.000,00 

AL 72 48 30 391.172 97.793 27.768.000,00 

RN 112 75 21 539.874 134.969 34.944.000,00 

MG 117 78 15 546.537 136.634 34.188.000,00 

MA 89 59 15 425.650 106.413 27.104.000,00 

CE 391 261 25 1.760.078 440.020 106.176.000,00 

BA 690 460 25 3.055.127 763.782 181.060.000,00 

PI 114 76 15 531.891 132.973 33.436.000,00 

SE 37 25 10 185.310 46.328 12.580.000,00 

Totais 2.071 1.381 206 9.510.916 2.377.732 585.940.000,00 

Fonte: Documento Base, 2012 (adaptado pelo autor). 

 

Observa-se que as metas têm como objetivo ampliar as ações desse 

programa, de modo que os resultados já obtidos possam alcançar também um 

quarto da população rural residente no semiárido brasileiro, ou seja, cerca de 2,4 

milhões de pessoas. 

 
2.19.6 Solicitação de Dados aos Gestores do Programa Água Doce 
 



139 

 

Após a leitura do Documento Base 2012 elaborado pela SRH, foi 

encaminhado um e-mail, contendo algumas dúvidas sobre o programa com o 

objetivo de obter mais dados e verificar possíveis relações com a instalação de 

unidades de dessalinização para água do mar em locais com alguma evidência de 

estresse hídrico. 

As dúvidas estão citadas abaixo: 

a) Quais as localidades em que foram implantadas as Unidades de 
Dessalinização? 
 

b) Seria possível obter as coordenadas geográficas de cada localidade para 
confeccionar um mapa? 

 

c) A tabela 3 da página 117 do capítulo 4 apresenta a demanda por 
sistemas de dessalinização. A coluna que se refere à recuperação das 
unidades de dessalinização contempla a totalidade das unidades 
instaladas ou existem unidades que estão operando com plena 
capacidade? 
 

d) Quais são os modelos dos equipamentos de osmose reversa utilizados 
em cada unidade? 
 

e) Quais são as características desses equipamentos? 
 

f) Qual o percentual de produção de água potável? 
 

g) Qual o consumo de energia de cada equipamento de osmose reversa? 
 

h) As unidades de dessalinização utilizam alguma forma de energia 
renovável, como por exemplo, a energia gerada por painéis fotovoltaicos? 
 

i) Existe um cadastro nacional de equipamentos de dessalinização que 
utilizam osmose reversa e outras tecnologias? 
 

j) A Agência Nacional de Águas tem conhecimento da existência de 
equipamentos de dessalinização para obtenção de água potável a partir 
da água do mar, baías e lagoas no Brasil? Existe cadastro destas 
unidades? 
 

A Agência Nacional de Águas respondeu, por e-mail, indicando que não 

possuía as informações solicitadas e que dúvidas deveriam ser encaminhadas à 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio 
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Ambiente.  

A ausência de informações não permite uma análise mais eficiente do 

Programa Água Doce. Todavia, é uma iniciativa que visa, diante das condições 

desfavoráveis, utilizar tecnologias que estão disponíveis para oferecer água em 

regiões isoladas com baixa disponibilidade hídrica superficial e onde existe água 

subterrânea de alto teor salino. O emprego de dessalinizadores para fornecer água 

para os diversos tipos de consumo e as soluções para a utilização do concentrado, 

por meio de unidades produtivas devem ser destacadas, pois utilizam em plenitude o 

conceito de sustentabilidade, ao possibilitarem a utilização do concentrado para a 

criação de peixes, que geram efluente enriquecido com matéria orgânica, e que é 

aproveitada na irrigação de erva sal, produzindo feno que dá origem a forragem para 

a engorda de caprinos.  

Por outro lado, não são apresentados os custos de produção por metro 

cúbico de água e a principal crítica recai sobre não utilização de energia solar para a 

produção de energia elétrica para os sistemas de dessalinização. O semiárido é uma 

região privilegiada em termos de irradiação solar e adequada para esse tipo de 

aproveitamento, principalmente por se tratar de plantas de dessalinização de 

pequena capacidade, como é o caso das utilizadas pelo Programa Água Doce, e 

que poderiam ser instaladas em locais isolados e sem acesso à rede elétrica. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 BIBLIOMETRIA 

 

A pesquisa foi realizada diretamente na base SCOPUS. O levantamento 

bibliométrico, para se obter o referencial teórico, foi realizado da seguinte maneira: 

a) Palavra chave utilizada: reverse osmosis; 
 

b) Como primeiro resultado, a base apresentou 2858 artigos; 
 

c) A busca foi refinada utilizando-se a palavra chave: renewable energy; 
 

d) A base apresentou como resultado 320 artigos; 
 

e) Nova busca realizada, refinando-a com a palavra chave economics 
analysis. 

 

A base apresentou como resultado 75 artigos, sendo 21 publicados em 

2013, 10 em 2012, 20 em 2011, 14 em 2010 e 10 em 2009. 

 

Os periódicos com maior número de publicações podem ser observados na 

Tabela 21, assim como na Figura 51.  

 
Tabela 21 - Periódicos com mais artigos publicados. 

Periódico Número de Artigos 

Publicados 

Dasalination 21 

Desalination and Water Treatment 18 

Renewable and Sustainable Energy 

Review 

7 

Renewable Energy 5 

Journal of Membrane Science 3 

Solar Energy 2 

Water Research 2 

Fonte: www.scopus.com. 
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Figura 53 - Periódicos com maior número de publicações na base SCOPUS em setembro de 
2013. 

Fonte: www.scopus.com. 
 

A Tabela 22 abaixo apresenta os títulos dos artigos obtidos na bibliometria 

que foram considerados para realizar a análise. Todos estão citados nas 

Referências, com os dados completos. Os parâmetros utilizados para selecioná-los 

consideraram a possibilidade de acessá-los na íntegra, pois alguns não estavam 

disponíveis para “download”, e a aderência ao tema, ou seja, se o conteúdo do 

artigo apresentava relação com os objetivos deste estudo. O nível de aderência 

considerou aspectos relacionados com as técnicas de dessalinização, as energias 

renováveis existentes, a possibilidade de combinação entre as técnicas de 

dessalinização e as energias renováveis, o consumo de energia pelas técnicas de 

dessalinização, os custos de produção de água doce, a redução de custos, os 

impactos ambientais, a necessidade de pré e pós tratamento e as novas tecnologias 

de dessalinização. 
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Tabela 22 - Lista de artigos analisados. 

Artigo	   Download	  

Disponível	  

Aderência	  

ao	  Tema	  

Análise	  

1. Performance	   analysis	   of	   small	   capacity	  
reverse	  osmosis	  desalination	  plants	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

2. Economic	   analysis	   of	   desalination	  
technologies	   in	   the	   context	   of	   carbon	  
pricing,	   and	   opportunities	   for	   membrane	  
distillation	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

3. Subsurface	   intakes	   for	   seawater	   reverse	  
osmosis	   facilities:	   Capacity	   limitation,	  
water	   quality	   improvement,	   and	  
economics	  	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

4. Technical	   review	   and	   evaluation	   of	   the	  
economics	   of	   water	   desalination:	   Current	  
and	   future	   challenges	   for	   better	   water	  
supply	  sustainability	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

5. Investigation	  into	  economical	  desalination	  
using	   optimized	   hybrid	   renewable	   energy	  
system	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

6. A	   comprehensive	   techno-‐economical	  
review	  of	  indirect	  solar	  desalination	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

7. Socio-‐economic	  &	  technical	  assessment	  of	  
photovoltaic	   powered	   membrane	  
desalination	  processes	  for	  India	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

8. Energy	   minimization	   strategies	   and	  
renewable	   energy	   utilization	   for	  
desalination:	  A	  review	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

9. Techno-‐economic	   assessment	   and	  
environmental	   impacts	   of	   desalination	  
Technologies	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

10. Optimal	   time-‐dependent	   operation	   of	  
seawater	  reverse	  osmosis	  	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

11. Renewable	   and	   sustainable	   approaches	  
for	  desalination	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

12. Design	  study	  of	  a	  stand-‐alone	  desalination	  
system	   powered	   by	   renewable	   energy	  
sources	  and	  a	  pumped	  storage	  unit	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

13. Technical	   and	   economic	   assessment	   of	  
photovoltaic-‐driven	  desalination	  systems	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

14. A	   review	   of	   renewable	   energy	  
technologies	   integrated	   with	   desalination	  
systems	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

Fonte: www.scopus.com. 
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Tabela 22 - Lista de artigos analisados. 
Artigo	   Download	  

Disponível	  
Aderência	  
ao	  Tema	  

Análise	  

15. On	  RO	  membrane	  and	  energy	  costs	  and	  
associated	   incentives	   for	   future	  
enhancements	   of	   membrane	  
permeability	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

16. Reverse	   osmosis	   desalination:	   Water	  
sources,	   technology,	   and	   today's	  
challenges	  

Sim	   Alta	   Analisado	  

Fonte: www.scopus.com.  
 

3.2 ANÁLISE 

 
O cenário de escassez de água potável enseja a busca incessante para 

obtê-la por outros meios que não apenas de suas fontes renováveis convencionais. 

Além do reuso da água, a dessalinização constitui-se numa técnica que pode utilizar 

como insumo a água do mar, que está disponível na natureza em quantidades 

abundantes, e, também, as águas salobras e salinas subterrâneas que existem em 

quantidades suficientes para atender a demanda de água em determinados locais 

onde há a ocorrência de baixa disponibilidade de água superficial. 

As tecnologias de dessalinização são dependentes de fontes de energia. 

Neste estudo, além da energia elétrica proveniente da rede elétrica convencional, 

serão consideradas a utilização da eletricidade gerada por meio da energia solar e a 

que é produzida utilizando-se motor gerador alimentado por biodiesel como fontes 

primárias para alimentar a unidade de dessalinização. 

As tecnologias disponíveis para realizar a dessalinização serão abordadas 

na seção 3.2.1 - Dessalinização, onde serão apresentados os principais métodos de 

produção. 

Na seção 3.2.2 - Energia Renovável serão apresentadas as principais fontes 

de energia renovável associadas à dessalinização e o referencial teórico necessário 

para entender a produção de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos, bem 

como o emprego do biodiesel como fonte alternativa para produção de energia por 

um motor gerador. 

 

3.2.1 Dessalinização 
 
A dessalinização é um termo genérico utilizado para o processo de remoção 



145 

 

de sal da água com o propósito de produzir água doce. Água potável é definida 

como aquela que contém menos de 1000 mg/l de sais ou de Sólidos Totais 

Dissolvidos (Total Dissolved Solids - TDS). TDS é uma medida dos sais orgânicos e 

inorgânicos dissolvidos obtidos por secagem do resíduo a 180ºC. 

Segundo os padrões utilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a água que contém concentrações de TDS abaixo de 1000 mg/l é geralmente 

aceitável para o consumo humano, embora possa variar de acordo com as 

circunstâncias. A OMS estabeleceu como parâmetro desejável a referência de TDS 

de 500 mg/l, sendo que o máximo permitido é de 1500 mg/l. A presença de sólidos 

dissolvidos na água pode afetar o seu sabor.  

A água potável obtida pela dessalinização pode utilizar duas categorias de 

água salina: a água do mar e a água salobra subterrânea. Em média, a água dos 

oceanos tem uma salinidade de cerca de 35.000 ppm e por ser abundante, a 

dessalinização da água do mar, se realizada em grande escala, de uma forma 

viável, pode ser a solução da maior parte dos problemas de água no mundo. A água 

salobra subterrânea, que está naturalmente disponível em muitas regiões, é 

contaminada com sais dissolvidos em diferentes graus, embora o seu índice TDS 

seja sempre menor do que é encontrado na água do mar. 

Em águas com TDS acima de 1000 mg/l, as propriedades como sabor, cor, 

odor e propensão à corrosão podem ser afetadas negativamente. Muitos países 

adotaram os padrões nacionais de água potável para contaminantes específicos, 

bem como para TDS, mas os limites padrão variam de país para país ou de até 

mesmo de região para região dentro do mesmo país.  

A água de alimentação utilizada em unidades de dessalinização pode ter 

salinidade na faixa de aproximadamente 1000 mg/L TDS a 60.000 mg/L TDS, 

apesar de ser classificada somente em dois tipos: água do mar ou água salobra.  

 

3.2.1.1 Dessalinização: breve histórico 

 
Greenlee et al. (2009) relatam um breve histórico sobre o desenvolvimento 

da dessalinização. Citam que no mundo moderno a dessalinização começou a ser 

desenvolvida para uso comercial a bordo de navios. A destilação, processo que 

utiliza uma fonte de calor para separar a água do sal, foi usada para produzir água 

potável para navios oceânicos com o propósito de evitar a possibilidade de esgotar o 
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abastecimento de água doce a bordo. A dessalinização utilizando fontes térmicas 

permitiu que navios pudessem viajar a grandes distâncias e por longos períodos de 

tempo, pois não era mais necessário transportar toda a água doce necessária para a 

viagem.  

No século XVII, marinheiros japoneses usaram uma técnica de destilação 

simples, em que a água fervia em recipientes e tubos de bambu foram usados para 

coletar a água evaporada. Os países começaram a desenvolver tecnologia 

avançada de destilação no final do século XVIII, incluindo investigações sobre a 

adição de produtos químicos. Entre as primeiras tentativas de dessalinização 

comercial estão as instalações em Tigne, Malta, em 1881 e em Jeddah, Arábia 

Saudita, em 1907.  

Os primeiros países que utilizaram a dessalinização em grande escala para 

a produção de água potável em nível municipal estavam localizados no Oriente 

Médio. As instalações utilizando a destilação de água do mar foram inicialmente 

desenvolvidas na década de 1950, e na década de 1960, a primeira usina de 

dessalinização em escala industrial foi inaugurada no Kuwait. No final da década de 

1960, a tecnologia de dessalinização utilizando membranas começou a entrar no 

mercado de dessalinização, e as primeiras plantas com Osmose Reversa (OR) 

obtiveram sucesso usando água salobra. Na década seguinte, melhorias 

empreendidas no material das membranas aumentaram a permeabilidade e as 

membranas para OR foram então aplicadas na dessalinização da água do mar. 

Durante os últimos 40 anos, o avanço tecnológico das membranas de OR fez com 

que se tornasse a principal opção na seleção para novas instalações de 

dessalinização. 

Embora os processos de dessalinização por membranas e a destilação 

compartilhem igualmente a atual capacidade de produção de água doce no mundo, 

a OR se sobressai como técnica predominante no planejamento de futuras 

instalações de dessalinização. A OR terá um papel fundamental para aumentar o 

suprimento de água em face do aumento da demanda de água potável em todo o 

mundo. Embora os países ricos do Oriente Médio tenham condições de realizar a 

dessalinização por processos de destilação, a OR já pode produzir água doce com 

custos que variam entre a metade e um terço do custo da produção por destilação. 

Deve-se destacar que a dessalinização de água salobra é ainda mais barata do que 

a dessalinização da água do mar. 
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Segundo Mezher et al. (2010), a capacidade total das plantas de 

dessalinização no mundo é de 59,9 milhões m3/d. A Tabela 23 apresenta a 

capacidade instalada de plantas de dessalinização e o percentual de produção dos 

dez maiores países que utilizam água salgada ou salobra para a produção de água 

doce.  

 
Tabela 23 - Os dez maiores países utilizadores da técnica de dessalinização na produção de 

água doce no mundo. 

Países Capacidade em 
m3/d 

Percentual sobre a 
capacidade mundial de 

produção 

Arábia	  Saudita	   10.598.000	   17	  
Emirados	  Árabes	   8.743.000	   14	  
Estados	  Unidos	   8.344.000	   14	  
Espanha	   5.428.000	   9	  
China	   2.553.000	   4	  
Kuwait	   2.390.000	   4	  
Catar	   2.049.000	   3	  
Argélia	   1.826.000	   3	  
Austrália	   1.508.000	   2	  
Japão	   1.153.000	   2	  

Fonte: Mezher et al., 2010. 
 

3.2.1.2 Tipos de tecnologias de dessalinização 

 
Gude, Nirmalakhandan e Deng (2010) citam que as tecnologias de 

dessalinização atualmente disponíveis podem ser definidas em três categorias: 

a) Processos de mudança de fase que envolve o aquecimento da água de 
alimentação (água do mar, água salobra ou outras águas impróprias para 
consumo) até o ponto de ebulição na pressão de operação para produzir 
vapor e condensar o vapor em uma unidade com condensador para produzir 
água doce. As aplicações deste princípio incluem a Destilação Solar (SD); 
Destilação Multiefeitos (MED - Multi-Effect Distillation), Destilação 
Multiestágios (MSF - Mult Stage Flash); Compressão Mecânica de Vapor 
(MVC - Mechanical Vapor Compression) e Compressão Térmica de Vapor 
(TVC - Thermal Vapor Compression); 
 

b) Processos que não alteram a fase da água, que envolvem a separação de 
sais dissolvidos nas águas de alimentação por meios mecânicos ou 
químicos/elétricos, utilizando uma barreira de membrana entre a alimentação 
(água do mar ou salobra) e o produto (água potável). Aplicações deste 
princípio incluem a Eletrodiálise (ED) e a Osmose Reversa (OR); 
c) Processos híbridos que envolvem a combinação das técnicas de mudança 
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de fase e de separação em uma única unidade ou em etapas sequenciais 
para produzir água potável ou pura. Exemplos incluem: destilação por 
membranas (MD); Osmose Reversa combinada com MSF ou processos 
MED. 
 

Cipollina, Micale e Rizzuti (2009) classificam os processos de dessalinização 

segundo três critérios: 

a) quanto ao produto que é extraído da água de alimentação; 
b) quanto ao processo de separação adotado; e  
c) quanto ao tipo de energia utilizada. 

 

A Figura 54 abaixo apresenta a classificação quanto ao produto que é 

extraído da água de alimentação. 

 

Figura 54 - Classificação da dessalinização quanto ao produto extraído. 
Fonte: Cipollina, Micale e Rizzuti, 2009 (adaptado pelo autor). 

 

A Figura 55 abaixo apresenta a classificação quanto ao processo de 

separação adotado. 
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Figura 55 - Classificação da dessalinização quanto ao processo de separação. 

Fonte: Cipollina, Micale e Rizzuti, 2009 ( adaptado pelo autor). 
 

A Figura 56 abaixo apresenta a classificação quanto ao tipo de energia 

utilizada. 

 
Figura 56 - Classificação da dessalinização quanto ao tipo de energia. 

Fonte: Cipollina, Micale e Rizzuti, 2009 (adaptado pelo autor). 
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classificada como aquele que utiliza membranas e quanto ao tipo de energia, é 

classificada entre as que utilizam energia mecânica. 

 

3.2.1.3 Técnicas de dessalinização mais utilizadas 

 
Ettouney e Wilf (2009) citam que a vasta maioria dos sistemas comerciais de 

dessalinização utiliza um dos quatro processos: Osmose Reversa, Destilação 

Multiestágios (MSF), Destilação Multiefeitos (MED) e a Compressão Mecânica de 

Vapor (MVC). Uma pequena parcela utiliza a Eletrodiálise (ED), que tem seu 

emprego restrito à água salobra de baixa salinidade. No mundo, os sistemas que 

empregam a Osmose Reversa alcançam quase 50% da capacidade total de 

produção de água. No entanto, nos países do Oriente Médio, a maioria dos sistemas 

de dessalinização emprega processos de evaporação. A Destilação Multiestágios 

(MSF) domina cerca de 40% de todo o mercado de dessalinização.  

Dados obtidos no site DesalData.com em janeiro de 2014 indicam que 53% 

da capacidade das plantas de dessalinização empregam a Osmose Reversa.  

A Figura 57 apresenta a distribuição da capacidade global de produção por 

tecnologia de dessalinização. 

 

 
Figura 57 - Capacidade de produção por processo de dessalinização. 

Fonte: Desaldata.com (2014). 
 

Ghaffour, Missimer e Amy (2012) utilizaram em seu trabalho dados obtidos 

na Global Water Intelligence. Tais dados indicam que atualmente a capacidade total 
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de dessalinização no mundo situa-se na faixa de 66,4 milhões de m3/d e espera-se 

que atinja 100 milhões de m3/d em 2015. Deste total, 63,7% são obtidos pelo uso de 

membranas e 34,2% utilizam processos termais, sendo que as fontes de água para 

os processos de dessalinização se originam no percentual de 58,9% da água do mar 

e 21,2% de águas salobras subterrâneas. O restante se utiliza de águas superficiais 

e resíduos de águas salinas. 

Entre os fatores que vêm contribuindo para o crescimento do uso da OR 

está a redução de custos. Segundo os autores, esta redução tem sido favorecida 

pela taxa de crescimento, a capacidade da planta, a concorrência com outras 

tecnologias e as muitas melhorias nos sistemas de OR, entre as quais estão 

melhores projetos, membranas e materiais de melhor qualidade e menor consumo 

de energia. 

Ali, Fath e Armstrong (2011) destacam que nos últimos anos a tecnologia 

por membranas vem ganhando popularidade entre os processos de dessalinização 

disponíveis. Enquanto a OR, tecnologia baseada em membranas, vem crescendo a 

uma taxa de 9% ao ano, a MSF, baseada em destilação, tem um percentual de 

crescimento de 5% ao ano. 

A comparação entre os números apresentados na Figura 57 comprova que a 

Osmose Reversa tem dominado a seleção dos processos de dessalinização. 

 

3.2.2 Energia Renovável 
 

Os processos de dessalinização utilizam energia de forma intensiva. 

Ghobeity e Mitsos (2010) alertam sobre o uso intensivo de energia nos processos de 

dessalinização. Especificamente, quanto ao uso da água do mar como água de 

alimentação, o processo é altamente intensivo, consumindo energia térmica e/ou 

elétrica e, como tal, contribui para que os custos de energia representem o maior 

peso nos custos de produção da água, para todos os métodos de dessalinização, 

incluindo a Osmose Reversa (OR), Destilação Multiefeitos (MED) e a Destilação 

Multiestágios (MSF), mesmo nas instalações de grande porte. 

Segundo Ghaffour, Missimer e Amy (2012), os processos térmicos 

consomem maiores quantidades de energia específica, elétrica e térmica, enquanto 

a OR, como um processo mecânico, utiliza somente eletricidade, além do que, os 

processos térmicos utilizam mais produtos químicos para controlar o depósito de 



152 

 

material inorgânico, corrosão e espuma.  

Hossam-Eldin, El-Nashar e Ismaiel (2012) afirmam que, devido aos avanços 

tecnológicos alcançados pelas energias renováveis, que gerou redução de preços, 

associado ao aumento dos preços dos produtos petrolíferos e ao esgotamento das 

reservas, há um horizonte promissor para o uso deste tipo de energia como insumo 

na produção de energia e água pelos países em desenvolvimento. 

Outro fator que favorece o uso de energias renováveis diz respeito ao baixo 

impacto ambiental. Abraham e Luthra (2010) destacam que a principal fonte primária 

de energia para as plantas convencionais de dessalinização provém de 

combustíveis fósseis, mas o uso intensivo destas fontes tem aumentado as 

preocupações ambientais, principalmente em relação às emissões de gases do 

efeito estufa (GHG - GreenHouse Gas). 

A combinação de processos de dessalinização com fontes de energia 

renovável vem de encontro à tendência de aumento nos preços de energia, 

decorrente do aumento do preço dos combustíveis fósseis. Assim, torna-se 

imperativo buscar soluções alternativas para gerar a energia necessária aos 

processos de dessalinização com tecnologias de baixo impacto ambiental.  

Cipollina, Micale e Rizzuti (2009) afirmam que existe uma gama extensa de 

tecnologias bem estabelecidas para explorar o uso de energia renovável. A energia 

solar pode ser utilizada com coletores de calor de alta eficiência ou pela produção de 

eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos. A energia eólica também já está 

estabelecida como fonte renovável de energia, com o uso de aerogeradores, que 

podem produzir a energia elétrica necessária para alimentar os processos de 

dessalinização que utilizam eletricidade. Recentemente, a energia obtida das marés 

e das ondas também se mostrou promissora como uma fonte de energia de grande 

capacidade, apesar de se encontrarem em estágio incipiente. Outras fontes, como a 

geotérmica e a biomassa, podem ser empregadas, apesar de estarem restritas a 

lugares específicos. Os autores ressaltam que um aspecto muito importante a 

considerar é a possibilidade de se combinar a demanda da sociedade por fontes 

alternativas de água doce com a abundância de uma das fontes de energia 

renovável supracitadas. Assim, países com abundância de energia solar, que 

enfrentam o desafio da escassez de água, estão considerando a dessalinização 

como uma fonte alternativa para produzir água doce. 

A energia eólica é perfeitamente explorável nas zonas costeiras, onde a 
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disponibilidade da água do mar é uma realidade. Isto também se aplica à energia 

proveniente das ondas e marés nestes mesmos locais. Estes argumentos têm 

levado pesquisadores, empresas e instituições a focar suas pesquisas em produzir 

água dessalinizada com fontes de energia renovável. 

Entretanto, existem alguns problemas relacionados à energia renovável. Em 

geral, o custo ainda é elevado quando comparado com as fontes de energia 

convencionais, o que impede que seja utilizada em instalações de dessalinização de 

grande porte. Outra limitação é a natureza intermitente da maioria das fontes 

renováveis de energia. 

A Figura 58 apresenta a combinação de vários processos de dessalinização 

com as diversas fontes de energia renováveis. 

 

Figura 58 - Combinação de processos de dessalinização com energias renováveis. 
Fonte: Cipollina, Micale e Rizzuti, 2009 (adaptado pelo autor). 

 

A energia solar no Brasil é favorecida pelas condições de radiação solar em 

seu território. Localizado, em sua quase totalidade, na região intertropical, o Brasil 

dispõe de grande potencial para aproveitamento de energia solar durante todo ano. 

O Atlas Brasileiro de Energia Solar publicado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE, 2006) apresenta informações sobre a média anual do 

total diário de irradiação solar global incidente no território brasileiro. Estes dados 

estão apresentados na Figura 59. 
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Figura 59 - Radiação Solar Global Horizontal, Média Anual. 

Fonte - Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE, 2006). 
 

Observa-se que existe uma uniformidade da média anual de irradiação 

global com valores elevados em todo o território. O Atlas Brasileiro de Energia Solar 

(PEREIRA et al., 2006) cita que o maior valor de irradiação global tem ocorrência no 

norte do estado da Bahia, com 6,5 kWh/m2, próximo à fronteira com o estado do 

Piauí, enquanto o menor valor ocorre no litoral norte de Santa Catarina, atingindo 

4,25 kWh/m2. Estes valores são superiores à média anual de irradiação em vários 

países europeus que exploram intensamente o uso da energia solar. 

Segundo Pereira et al. (2012), os biocombustíveis são considerados fonte de 

energia limpa e renovável. O uso do biodiesel, em particular, apresenta vantagens 

ambientais, tais como a redução de gases de efeito estufa, o fato de ser 

biodegradável, possuir maior eficiência na combustão, efetuar o sequestro de 

carbono, possuir menor teor de enxofre e de compostos aromáticos e ser menos 

tóxico. Entre as vantagens energéticas estão a confiabilidade, ponto de fulgor mais 

elevado, a redução do uso de combustíveis fósseis, a pronta disponibilidade e a 

capacidade de ser renovável. Como vantagens socioeconômicas estão incluídas a 

sustentabilidade, a variedade de matérias primas, a possibilidade de aumentar 
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arrecadação de impostos, assim como do aumento de investimentos em instalações 

e equipamentos, a competitividade internacional e a redução da dependência de 

importação de petróleo. 

O biodiesel pode ser produzido a partir de diversas fontes, incluindo óleo 

vegetal reciclado, oleaginosas, gordura animal e óleo de algas. 

No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) é que regulamenta o uso de biocombustíveis. A Resolução da ANP nº 45 de 

25/08/2014 é o documento que contém a definição de biodiesel. 

Existem no Brasil 58 plantas produtoras de biodiesel que estão autorizadas 

pela ANP para operarem no país. Isto representa uma capacidade total autorizada 

de 21.450,51 m3/dia. Existe uma nova planta de biodiesel com autorização para ser 

construída, uma com autorização de modificação e três plantas autorizadas para o 

aumento da capacidade de produção. Com a finalização das obras e posterior 

autorização para operação, a capacidade total de produção de biodiesel autorizada 

poderá ser aumentada em 1.081 m3/dia, representando um acréscimo de 5% na 

capacidade atual (ANP, 2015).  

A Medida Provisória n° 647, de 28 de maio de 2014, que deu origem a Lei nº 

13.033, de 24 de setembro de 2014, dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel 

ao óleo diesel comercializado com o consumidor final. Por meio do referido 

dispositivo legal, o percentual obrigatório do biodiesel misturado ao óleo diesel 

passou de 5% para 6% a partir de 1º de julho, e de 6% para 7% a partir de 1º de 

novembro de 2014 (ANP, 2015). 

Ainda segundo a ANP (2015), as principais matérias primas utilizadas para a 

produção de biodiesel são o óleo de soja, com 73,09%, a gordura bovina, com 

21,94, e óleo de algodão, com 2,84%. 

 

3.2.3 Combinação de Processos de Dessalinização com Energias Renováveis 
 

A combinação de processos de dessalinização com fontes de energia 

renovável traz vantagens e indicam que alguns desafios devem ser enfrentados para 

torná-las cada vez mais viáveis. 

Como citado anteriormente por Hossam-Eldin, El-Nashar e Ismaiel (2012), 

aspectos econômicos já favorecem a utilização de energia renovável nos processos 

de dessalinização. Todavia, a otimização das fontes renováveis de energia é uma 
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questão essencial para se obter energia com custos razoáveis e, na maioria dos 

casos, depende da localização dos recursos renováveis e do projeto específico do 

sistema de dessalinização. Minimizar a quantidade de energia produzida em 

excesso pelos sistemas é essencial para reduzir o custo de produção de energia 

renovável. 

Ali, Fath e Armstrong (2011) realizaram estudos sobre as tecnologias de 

dessalinização e a utilização da energia solar como fonte para se obter água 

potável. A utilização de membranas vem se destacando em face de sua elevada 

taxa de recuperação, que é taxa de conversão de água salgada/salobra em água 

potável, e a menor demanda por energia. O estudo aponta que 52% das plantas de 

dessalinização que utilizam energia solar indireta empregam membranas, 

especificamente OR. Os processos de dessalinização Destilação Multiestágio (MSF) 

e Destilação Multiefeitos (MED) detêm um percentual de 9% e 13%, 

respectivamente. Estes métodos utilizam energia térmica ou energia elétrica. Em 

face da abundância de energia solar, sua relação amistosa com o meio ambiente, 

associada aos elevados custos e poluição causada pelos combustíveis fósseis, o 

emprego de energia solar vem se mostrando cada vez mais viável. A energia solar 

pode ser coletada e transformada diretamente em energia elétrica pelos painéis 

fotovoltaicos ou na forma térmica, por meio de coletores solares. 

Abraham e Luthra (2010), ao realizaram estudos para avaliar a viabilidade 

socioeconômica e técnica de prover energia para as tecnologias de dessalinização, 

utilizando membranas com sistemas fotovoltaicos (FV) nas regiões que têm 

vantagens pelo elevado potencial solar e convivem com a desvantagem da presença 

de água salina, argumentam que a energia necessária para alimentar as plantas de 

dessalinização tem origem normalmente pelo uso de combustíveis fósseis, que têm 

provocado graves consequências ao meio ambiente, principalmente em relação aos 

gases do efeito estufa. Citam que sistemas de dessalinização que utilizam a energia 

solar estão alcançando a viabilidade técnica e de custo para a produção de água 

doce, uma mercadoria tão importante quanto à própria energia em muitas regiões 

áridas e costeiras de todo o mundo. A energia solar fotovoltaica representa uma 

alternativa ideal e limpa quando comparada aos combustíveis fósseis, 

especialmente para comunidades remotas com restrições de acesso à rede de 

energia elétrica como aldeias ou ilhas isoladas. Segundo os autores, a produção de 

água doce com energia solar em áreas remotas confirma a competitividade dos 
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custos devido à diminuição dos preços dos painéis fotovoltaicos (FV) e pelo aumento 

dos preços dos combustíveis fósseis nos últimos cinco anos. 

Subrami et al. realizaram uma revisão das estratégias para minimizar o uso 

de energia nas plantas de dessalinização que utilizam membranas, bem como a 

utilização de fontes renováveis de energia de baixa emissão de gases do efeito 

estufa e citam que, quanto ao uso de energia renovável na dessalinização, existe 

competitividade deste tipo de energia principalmente em regiões remotas onde as 

redes elétricas convencionais não são acessíveis. Já nas áreas urbanas, o emprego 

da energia renovável combinado com outras fontes contribui para a redução da 

emissão de gases do efeito estufa (GEE). Concluem citando que a aplicação de 

fontes renováveis de energia é necessária para reduzir as emissões de GEE e 

eliminar a dependência de dessalinização dos combustíveis fósseis e, finalmente, 

reduzir o custo da energia. A seleção das fontes renováveis de energia depende de 

fatores como tamanho da planta, salinidade da água de alimentação, localização da 

planta, disponibilidade de energia elétrica das redes convencionais, infraestrutura 

técnica e a disponibilidade local de energia renovável e opções de armazenamento. 

Os avanços da tecnologia são importantes, mas fatores econômicos e políticos 

também são críticos para uma implantação em larga escala de energias renováveis. 

Spyrou e Anagnostopoulos (2010) argumentam que devido à natureza 

intermitente e estocástica das fontes de energia renovável, um sistema de 

armazenamento é geralmente necessário para evitar desperdício do excesso de 

produção de energia, bem como para garantir o funcionamento da unidade de 

dessalinização durante condições meteorológicas desfavoráveis. O sistema mais 

comum para armazenamento de energia é composto por baterias. O uso de baterias 

tem as desvantagens do ciclo de vida curto, alto custo de manutenção e são 

prejudiciais ao meio ambiente. Como resultado, as baterias têm sido propostas 

apenas para plantas de pequena escala. Os autores propõem um subsistema de 

armazenamento com bombas, como uma alternativa para as baterias. Como 

ilustrado na Figura 60, uma unidade de armazenamento com bombas típicas 

consiste de um sistema de bombas e turbinas hidráulicas, dois reservatórios de água 

em alturas diferentes e as redes necessárias.  
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Figura 60 - Ilustração de um sistema híbrido de Energia Renovável com aerogeradores e 

painéis fotovoltaicos combinados com Osmose Reversa e sistema de armazenamento 
hidráulico. 

Fonte: Spyrou e Anagnostopoulos, 2010 (adaptado pelo autor). 
 

Assim, a combinação de fontes renováveis de energia com dessalinizadores, 

mais do que uma oportunidade, em face da redução dos custos econômicos, é uma 

necessidade atual, principalmente pelos impactos ambientais nefastos indesejáveis 

que decorrem do uso indiscriminado de combustíveis fósseis. 

Deve-se considerar, também, a combinação do processo de dessalinização 

por osmose reversa com a energia gerada pela utilização de biodiesel no Brasil, que 

é uma forma de reduzir os impactos ambientais na produção de água doce, como 

ocorre com as demais fontes de energia renovável. No entanto, será necessário 

aumentar a produção, na medida em que há políticas públicas incentivando cada 

vez mais o consumo desse tipo de combustível. 

 

3.2.4 Consumo de Energia nos Processos de Dessalinização 
 

Os processos de dessalinização utilizam uma quantidade de energia para 

produzir água doce e os custos associados são os que possuem o maior peso neste 

tipo de técnica. 
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Ghaffour, Missimer e Amy (2012) indicaram que o consumo médio de 

energia em plantas que utilizam a OR para dessalinizar água do mar situa-se na 

faixa de 3 a 4 kWh/m3. 

Ali, Fath e Armstrong (2011) apresentaram uma faixa de consumo de 

energia entre 1,2 a 19 kWh/m3 para unidades de OR utilizando a água salobra e a 

água do mar. A Tabela 24 permite comparar o consumo de energia da tecnologia de 

OR com os demais processos. 

 
Tabela 24 - Consumo de energia por processo de dessalinização e por tipo de água de 

alimentação. 
Tecnologia Tipo de Água 

de Alimentação 
Consumo 

Específico de 
Energia 

(kWh/m3) 

MSF Água do mar, 

água salobra 

84 - 144 

(térmica) 

MED Água do mar, 

água salobra 

50 - 194 

(térmica) 

MD Água do mar, 

água salobra 

100 - 600 

(térmica) 

RO Água do mar, 

água salobra 

1,2 - 19 

(elétrica) 

ED Água salobra 0,6 - 1 

(elétrica) 

Fonte: Ali, Fath e Armstrong, 2011 (adaptado pelo autor). 
 

Subramani et al. (2011) citam que os principais fatores de influência para 

minimizar o uso de energia nos processos de dessalinização pelas membranas de 

OR são: projeto aprimorado do sistema de membranas, bombeamento de alta 

eficiência, recuperação de energia, materiais avançados das membranas e 

tecnologias inovadoras. Citam que algumas soluções para reduzir a demanda de 

energia relacionada ao projeto incluem a combinação das plantas de dessalinização 

com usinas de geração de energia, para utilizar a água de refrigeração que é usada 

nos sistemas de geração ao ser aquecida. O aquecimento da água de alimentação 
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com ganho de temperatura entre 5º e 15ºC, acima da temperatura da água do mar, 

provoca uma redução entre 5 a 8% na pressão de alimentação, concorrendo para 

reduzir o consumo de energia. Quanto ao bombeamento de alta eficiência, a energia 

é consumida predominantemente para operar as bombas de alimentação principal, 

as bombas de segundo passe, se necessárias, as bombas de pré tratamento, 

bombas de transferência de água produzida, bombas de produtos químicos e 

bombas de distribuição. A distribuição de consumo de energia entre as diversas 

bombas aponta para um consumo intensivo de energia nas bombas de alimentação 

principal, que alcança até 80% do consumo. 

No caso da recuperação de energia, dispositivos estão sendo desenvolvidos 

para recuperar a energia que acompanha o concentrado. Antes de sua descarga em 

local apropriado, o fluxo do concentrado deve ser direcionado para um dispositivo de 

recuperação de energia (ERD - Energy Recovery Device). 

Quanto ao material das membranas, nos últimos anos houve significativa 

evolução, fazendo com que demanda de energia fosse reduzida de 26 kWh/m3 em 

1980 para uma média de 3,4 kWh/m3 nos dias atuais. 

O mínimo teórico de energia requerida para uma planta de OR com 

membranas para água do mar é de 1,08 kWh/m3. Portanto, há um longo caminho a 

percorrer para que se melhore a permeabilidade das membranas, concorrendo para 

reduzir a necessidade de energia. A utilização de membranas com nanocomposite, 

nanotubos e biomiméticas aponta para excelentes soluções para reduzir a demanda 

por energia. Os autores citam que a comprovação da eficiência das novas 

membranas ainda carece de dados operacionais. 

No caso do emprego de tecnologias inovadoras, pesquisas têm apontado 

para o uso de tecnologias de separação com membranas, osmose e campos 

elétricos. Estas tecnologias têm potencial para reduzir substancialmente o consumo 

de energia. Entre as tecnologias, os autores citam a osmose avançada, a 

polarização concentrada de íons e a deionização capacitiva. Assim, com a evolução 

do material das membranas, as tecnologias inovadoras podem reduzir o consumo de 

energia, mas carecem de dados operacionais para validar sua aplicação. 

Mezher et al. (2010) após realizarem uma revisão abrangente e uma 

avaliação de tecnologias de dessalinização usando os processos térmicos, 

Destilação Multiestágios (MSF) e Destilação Multiefeitos (MED), e processo por 

membrana, osmose reversa (OR), e híbrido (MSF/MED-RO), citam que para a 
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tecnologia por membrana, especificamente para a OR, o consumo de energia, tendo 

a água do mar como água de alimentação, situa-se na faixa de 4 a 8 kWh/m3. A 

demanda por energia na OR varia com base em diferentes parâmetros e o principal 

é a salinidade, sendo o consumo de energia inferior quando comparado com outras 

tecnologias em uso comercial. Os custos operacionais de OR têm diminuído ao 

longo dos anos devido ao desenvolvimento de membranas eficientes de baixo custo 

e uso de dispositivos de recuperação de energia. Como o consumo específico de 

energia é menor, as emissões de gases de efeitos estufa ao utilizar a OR serão 

menores do que as emissões geradas com o uso de MSF ou MED. 

Al-Karaghouli, Renne e Kazmerski (2009) afirmam que o principal requisito 

de energia do processo de dessalinização por OR está relacionado com a 

pressurização da água de alimentação. A demanda de energia para plantas de 

dessalinização com água do mar foi reduzida para cerca de 5 kWh/m3 para 

instalações de grande porte com sistemas de recuperação de energia, enquanto que 

para instalações de pequeno porte, sem sistema de recuperação de energia, a 

demanda pode exceder 15 kWh/m3.  

Assim, o esforço atual para reduzir o consumo de energia nos processos 

envolvendo a dessalinização, especialmente a OR, influencia diretamente nos 

custos de produção de água doce. A evolução tecnológica das membranas e a 

recuperação de energia são os principiai vetores para alcançar o propósito de 

redução do consumo de energia, tornando ainda mais competitiva a produção de 

água pela tecnologia de OR. 

 

3.2.5 Custos de Produção de Água Doce 
 

Al-Karaghouli, Renne e Kazmerski (2009) afirmam que o custo total da água 

produzida inclui o custo de investimento, bem como o custo de operação e 

manutenção. Em uma comparação entre a dessalinização da água do mar e da 

água salobra, o custo do primeiro é de 3 a 5 vezes o custo do segundo para uma 

planta com as mesmas dimensões e características. O custo da energia utilizada 

para alimentar a planta também é significativo.  

Gude, Nirmalakhandan e Deng (2010) afirmam que embora as tecnologias 

de dessalinização sejam de uso intensivo de energia, elas demonstram ser 

adequadas em áreas onde não há alternativa, por exemplo, as Ilhas; onde o custo 
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de outros recursos é alto como os custos de transporte, por exemplo; onde há 

energia de baixo custo prontamente disponível, como ocorre nos países produtores 

de petróleo do Oriente Médio; e em condições onde elevados padrões de vida são 

mais valorizados do que o fator de custo, como ocorre no caso do turismo. 

Ghobeity e Mitsos (2010) afirmam que o processo de dessalinização que 

utiliza a água do mar como água de alimentação é altamente intensivo quanto ao 

uso de energia, seja consumindo energia térmica e/ou elétrica, e como tal os custos 

de energia representam os custos principais na produção de água doce em 

instalações de grande porte para todas as técnicas de dessalinização, incluindo 

Osmose Reversa (OR), Destilação Multiefeito (MED) e Destilação Multiestágio 

(MSF). Tradicionalmente, processos térmicos (MED e MSF) eram considerados os 

métodos mais populares e econômicos para se obter água doce a partir da 

dessalinização da água do mar. No entanto, a OR utilizando a água do mar como 

água de alimentação está ganhando rapidamente popularidade como o método mais 

econômico de dessalinização devido, principalmente: 

a) Aos recentes avanços na indústria de membranas, por exemplo, a 
produção de membranas de grandes e de baixo custo com alta rejeição de 
sal; e 
 

b) Ao desenvolvimento de unidades de recuperação de energia altamente 
eficiente. 

 

Mezher et al. (2010), citam que o custo de produção de água doce envolve 

os custos de capital (CAPEX - Capital Expenditure), que inclui terreno, engenharia, 

compra de unidade, transporte, instalação, comissionamento, e os custos 

operacionais (OPEX - Operational Expenditure), que inclui trabalho, substituição de 

peças de reposição e manutenção, energia e produtos químicos. Estes custos 

variam em face das características específicas das tecnologias selecionadas, sendo 

que algumas incorrem em altos custos de capital enquanto outras têm elevados 

custos de operação. 

As diferenças ao se estimar o custo de produção de água podem ser 

atribuídas a fatores como diferenças de custo de combustível, custo de materiais e 

construção, características da água de alimentação como salinidade e turbidez, e 

métodos de cálculo de custo. 

Abraham e Luthra (2010) realizaram estudos para avaliar a viabilidade 
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técnica e socioeconômica de prover energia gerada por sistemas fotovoltaicos (FV) 

para as tecnologias de dessalinização que utilizam membranas, Osmose Reversa e 

Eletrodiálise, levando em consideração as vantagens existentes na Índia, pelo 

elevado potencial solar. 

Para realizar a análise de custos e a comparação de uma planta média de 

água do mar, com capacidade de produção de 50m3/d, utilizando-se como fonte de 

energia painéis fotovoltaicos e em outra condição a energia proveniente de 

geradores movidos a diesel, foram considerados os seguintes fatores: custos de 

capital específicos para as diferentes tecnologias e custos operacionais. Os recursos 

financeiros estão em moeda da Índia, no caso a rúpia indiana, cujo símbolo genérico 

é Rs. 

Os resultados dos custos de produção de água mostraram que o sistema 

FV-OR produzia cada metro cúbico por Rs. 187,00, que é cerca de 36% superior ao 

sistema Diesel-OR, que produzia cada metro cúbico por Rs. 137,00. 

Os autores concluíram que, embora os Custos de Capital indiquem que o 

sistema FV-OR seja mais de 4 vezes o requerido pelo sistema Diesel-OR, o custo 

operacional anual se resume a 1,36 vezes o sistema Diesel-OR, e que nas 

condições atuais, estimam que o custo de produção do sistema FV-OR seria menor, 

devido à redução em várias atividades operacionais e nos custos de capital.  

O uso de energia de geradores a diesel encontra algumas vantagens sobre 

o sistema FV no que se refere a custos. Todavia, com aumento dos combustíveis 

fósseis associado ao esgotamento de suas reservas e consequente escassez no 

futuro, bem como aos impactos ambientais expressivos que provocam, espera-se 

que a utilização de sistemas FV seja incrementada, em face do aumento da 

produção e de sua eficiência, com redução de custos, levando-se, também, em 

consideração os reduzidos impactos ambientais. 

Ali, Fath e Armstrong (2011) realizaram estudos sobre as tecnologias de 

dessalinização e a utilização da energia solar como fonte para se obter água 

potável. A utilização de membranas vem se destacando em face de sua elevada 

taxa de recuperação e menor demanda por energia, como pode ser visualizado na 

Tabela 25, contido no estudo em tela e adaptado pelo autor. 
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Tabela 25 - Taxa de recuperação de tecnologias de dessalinização e custo da água 
produzida em dólares americanos. 

Tecnologia Tipo de Água de 

Alimentação 

Taxa de 

Recuperação 

(%) 

Custo da água 

produzida 

($/m3) 

MSF Água do mar, água salobra 0,6 - 6 1 - 5 

MED Água do mar, água salobra 6 - 38 2 - 9 

MD Água do mar, água salobra 3 - 5 13 - 18 

OR Água do mar, água salobra 10 - 50 3 - 27 

ED Água salobra 25 - 50 3 - 16 

Fonte: Ali, Fath e Armstrong, 2011 (adaptado pelo autor). 
 

Os fatores que afetam o custo de produção de água doce em plantas de 

dessalinização que utilizam a osmose reversa com painéis fotovoltaicos incluem o 

custo de capital do arranjo de painéis fotovoltaicos (FV) e as baterias, o dispositivo 

de recuperação de energia, o tipo de água de alimentação e o tipo de unidade de 

OR. Como as plantas de OR exigem pré-tratamento, devido aos efeitos de 

incrustações e do depósito de material inorgânico que a água salgada provoca nas 

membranas, estes custos devem ser levados em consideração, além dos custos 

normais de manutenção e operação, tais como pessoal e custos com produtos 

químicos, custo de substituição das membranas e a degradação do desempenho 

das membranas ao longo do tempo. 

Ghaffour, Missimer e Amy (2012) realizaram estudos sobre análise e 

avaliação econômica da dessalinização com o objetivo de apresentar uma crítica 

dos custos e uma avaliação dos principais parâmetros que influenciam os custos de 

produção por diferentes tecnologias de dessalinização. O aumento da demanda por 

água e o significativo avanço tecnológico ocorrido nos últimos anos, principalmente 

na OR, são as principais causas do aumento do uso da dessalinização como fonte 

de água para suprir as necessidades da população. Os custos de produção têm 

diminuído e já atingem U$ 0,50/m3 para plantas de grande capacidade em alguns 

locais com condições específicas, enquanto em outros locais os custos podem ser 

até o dobro, atingindo U$ 1,00/m3. Entretanto, tais custos já são competitivos com 

outras formas convencionais de produção de água, principalmente em situações que 

exigem elevados custos para transferir a água potável, assim como situações que 

exigem a construção de barragens, reservatórios ou canais de transferências. 

O estudo aponta como uma das causas da redução de custos na 
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dessalinização o desenvolvimento tecnológico, tanto para processos térmicos como 

para os processos que utilizam membranas. A expressiva redução de custos da 

dessalinização por osmose reversa tem permitido que diversos países adotem tal 

processo para produzir água potável para usos doméstico e industrial, bem como 

para suprir a demanda proveniente da atividade agrícola, como é o caso da 

Espanha. 

Tanto o aumento de capacidade das plantas como a evolução tecnológica 

das membranas têm contribuído com a redução do custo unitário de produção de 

água. No entanto, segundo os autores, é difícil medir exatamente o quanto cada 

aspecto citado contribuiu para esta melhora, dado o fato de que ocorreram quase 

que simultaneamente. 

O custo do capital inclui todos os gastos associados com a implementação 

de um projeto de dessalinização determinado desde o momento da sua concepção, 

através do projeto, licenças, financiamento, construção, comissionamento e testes 

de funcionamento normal de aceitação. Custo do capital é conhecido como CAPEX, 

que em inglês é Capital Expenditure. 

O custo total de produção da água (TWC - Total Water Cost - $/m3) é obtido 

pela soma dos custos de capital, e do custo operacional durante o período de 

contrato. O custo é calculado pela soma do capital amortizado, custos de capital e 

do custo de operação, dividido pela média de água produzida por ano, em m3. 

Os custos de operação são específicos da região em que a planta foi 

instalada e consistem em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos incluem 

seguro e amortização. Os principais custos operacionais variáveis (OPEX) incluem o 

custo de mão de obra, energia, consumíveis e peças de reposição, que são 

dependentes do relacionamento do produtor com os fabricantes e dos centros de 

distribuição. 

O custo de investimento de uma planta de dessalinização de grande porte 

que utiliza água do mar e osmose reversa varia entre U$ 900 e 1200/m3/d. Uma 

planta menor pode chegar a U$ 2500/m3/d. O custo total da água produzida varia 

entre US$ 0,50/m3 e US$ 1,20/m3. Os custos de capital, energia e substituição de 

membranas constituem a maior parcela do referido custo. A amortização do capital 

constitui 35% a 45%, enquanto a energia elétrica varia entre 19% e 40%. 

Diretrizes ambientais estão se tornando cada vez mais rigorosas, 

particularmente nos Estados Unidos, na União Europeia e na Austrália. Tais 
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legislações causam um aumento significativo do custo com licenças, podendo se 

tornar o principal custo envolvido no projeto. Na Califórnia, o custo de licenciamento 

pode ser de até 60% de um grande projeto. Da mesma forma, os fabricantes de 

produtos químicos estão sob pressão contínua, particularmente na Europa, para 

registrar, avaliar e obter a autorização de utilização. Este é um empreendimento caro 

e também refletirá sobre o custo de dessalinização. 

Kesieme et al. (2013) publicaram estudos no qual realizaram avaliação 

econômica e aprofundaram que tipo de impacto os processos de dessalinização 

poderão sofrer em face do avanço de sociedades cada vez mais atentas a 

necessidade de restringir as emissões de carbono. Ressaltam que os processos 

econômicos de dessalinização são impactados por diversos fatores, em que se 

destacam as fontes de energia, a capacidade da planta, a salinidade da água a ser 

utilizada como fonte e as características de projeto. E um novo fator deve ser 

considerado: o custo da emissão de carbono, que poderá trazer significativas 

transformações na análise econômica dos referidos processos. A Austrália, por 

exemplo, iniciou em 2012 a taxação de $ 23 por cada tonelada de carbono emitido. 

O presente estudo não incorporará os custos de emissão de carbono para 

cálculo dos custos totais de produção de água. 

Al-Sahali e Al-Qattan (2013) realizaram estudos para avaliar o desempenho 

de plantas de dessalinização de pequena capacidade, que utilizam membranas 

(OR), instaladas no Kuwait e concluíram que o custo de produção de água potável a 

partir da utilização de água salobra é compatível com outros estudos apresentados 

na literatura sobre o tema. A avaliação realizada inclui a análise dos dados medidos 

e normalizados por modelos algébricos e diferencias e o cálculo dos custos de 

produção. As plantas em avaliação utilizam água salobra com a salinidade média de 

4000 ppm, com pressão de alimentação entre 15 e 25 bars e possuem a capacidade 

de produzir 1.140 m3/d, a uma taxa de recuperação de 60%. A avaliação considerou 

dados obtidos no período de um ano. A produção de água potável no Kuwait a partir 

da dessalinização está concentrada na utilização de água do mar. Aproximadamente 

60% do orçamento para produzir água potável está direcionado para este processo 

de produção. A técnica predominante é a Destilação Multiestágios (MSF). 

Segundo os autores, esta predominância decorre da confiabilidade, da 

experiência pelo uso intenso do processo e da elevada capacidade de produção das 

plantas MSF. As plantas mais antigas possuem capacidade de produção que varia 
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entre 27.000 m3/d e 32.000 m3/d. Já existem plantas de MSF com capacidade de 

produção maior que 50.000 m3/d, que foram instaladas em várias localidades no 

Kuwait. Todavia, a utilização de membranas vem se tornando atrativa e mais 

promissora para o Kuwait e países do Golfo Pérsico, em face do avanço tecnológico 

e da expansão alcançada nos últimos vinte anos. Já existem plantas, inclusive no 

próprio Kuwait, com capacidade de produção muito superior às plantas que utilizam 

MSF.  

A Tabela 26 apresenta plantas que utilizam OR localizadas em diversos 

países, o ano em que foram instaladas e suas respectivas capacidades. 

 
Tabela 26 - Plantas de dessalinização por osmose reversa e sua capacidade de produção. 

Localização Ano de Instalação Capacidade (m3/d) 

Trinidad 2000 135.000 

Tampa (EUA) 2000 94.000 

Jubail (Arábia Saudita) 2001 75.000 

Larnaca (Chipre) 2001 51.000 

Carboneras (Espanha) 2002 123.000 

Riad (Arábia Saudita) 2002 78.000 

Fujairah (Emirados Árabes) 2003 170.000 

Singapura (Cingapura) 2004 136.000 

Perth (Austrália) 2006 250.000 

Yanbu (Arábia Saudita) 2007 50.400 

Rabigh (Arábia Saudita) 2008 192.000 

Shuauiba (Arábia Saudita) 2009 136.000 

Shuwaikh (Kuwait) 2010 136.000 

Fonte: Al-Sahali e Al-Qattan, 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Observa-se que vários países adotaram a OR e que houve um ligeiro 

aumento na capacidade das instalações nos anos recentes, sendo que o próprio 

Kuwait teve uma planta instalada em 2010, que produz 136.000 m3/d.  

Os autores apresentam o custo da produção de água potável, em dólares 

americanos, utilizando a metodologia de cálculo apresentada abaixo. 

A Tabela 27 apresenta os dados utilizados pelos autores para realizar a 

avaliação do custo de produção da água potável, a partir da utilização de água 

salobra. 
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Tabela 27 - Cálculo do Custo de produção de água potável por metro cúbico em dólares 
americanos. 

Parâmetros de Custo Valores 

Capacidade de Produção  

- Diária (Qp) 1.128 m3/d 

- Anual 411.720 m3/d 

Custos de Capital  

- Mecânico $ 192.316 

- Membrana $ 75.260 

- Elétrico $ 68.107 

- Civil $ 13.439 

- Instrumentação e Controle $ 19.472 

- Montagem das Instalações $ 17.605 

Custo de Capital Total (CC) $ 386.201 

Depreciação (Cd) $ 0,122/m3 

- Vida Útil da Planta  15 anos 

- Disponibilidade da Planta (AV) 90% 

- Taxa de Juros 8% 

- Fator de Amortização (AF) 0,1168 

- Consumo Específico de Energia (Pe) 2,1 kWh/m3 

- Custo Específico de Eletricidade (Ee)  $ 0,07/kWh 

- Percentual de manutenção e sobressalentes em 

função do Custo de Capital da Planta 

5% 

Custo Operacional Específico  

- Mão de Obra (Cl) $ 0,119/ m3 

- Produtos Químicos (Cc) $ 0,064/ m3 

- Manutenção e Sobressalentes (Cm) $ 0,052/ m3 

- Energia (Ce) $ 0,147/ m3 

- Substituição das Membranas (Cmr) $0,064/ m3 

Custo Operacional Total $ 0,447/ m3 

Custo Unitário do Produto (Ct) $ 0,57/ m3 

Fonte: Al-Sahali M. e Al-Qattan S., 2013 (adaptado pelo autor). 
 

O cálculo do custo proposto pelo autor segue a fórmula: 

Ct= Cd + Cc + Cmr + Cl + Ce + Cm       (3.1) 

A depreciação foi calculada com base no custo de capital total, vida útil, 

capacidade de produção anual e a taxa de juros. O cálculo segue a fórmula: 
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𝐶! =
!! !"

!"# !" (!!)
            (3.2) 

 

O Fator de Amortização (AF) é definido pela fórmula: 

𝐴𝐹 = ! !!! !

!!! !!!
            (3.3) 

 

Onde i é a taxa de juros, que no caso é 8% e n á vida útil da planta, que é de 

15 anos. Com isso, o Fator de amortização para o caso em pauta é de $ 0,122/m3. 

O custo de mão de obra, agentes químicos, substituição de membranas e 

manutenção e sobressalentes foram obtidos por estimativa ao analisar outros 

estudos, para o que o próprio autor alerta que devem ser baseados em custos reais.  

O custo total obtido para a produção de água potável de $ 0,57/m3 é 

compatível com as demais unidades de pequena escala que produzem a partir de 

instalações que usam água salobra e osmose reversa. Para plantas com capacidade 

maior, ou seja, entre 2.000 m3/d a 4.000 m3/d, o custo pode ser reduzido para a faixa 

de $ $ 0,2 a $ 0,3/m3. 

O estudo apresenta uma metodologia simples para cálculo do custo para 

produção de água potável a partir do uso de água salobra com a tecnologia de 

membrana, especificamente OR. No entanto, o custo da energia não foi 

suficientemente detalhado para assegurar que os mesmos são eficientes e proveem 

de fontes que causam baixo impacto ambiental, já que a energia é de fato o maior 

custo envolvido na produção de água, quando se utiliza a osmose reversa. 

Os artigos analisados sugerem métodos para calcular os custos de produção 

de água doce por dessalinização que utilizam OR, seja com energia renovável, no 

caso FV, Diesel e da própria rede elétrica.  

 
3.2.6 Redução de Custos 

 
Um dos maiores desafios para difundir ainda mais o uso de processos de 

dessalinização associados ao emprego de energia renovável é a redução de custos, 

visando tornar a produção de água doce ainda mais competitiva. 

Al-Karaghouli, Renne e Kazmerski (2009) citam algumas medidas para 
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reduzir o custo nos sistemas que utilizam a OR combinada com a energia elétrica 

gerada por painéis fotovoltaicos. 

Entre as medidas estão: 

a) Aplicação de incentivos adequados ao investimento para expandir o 
mercado de painéis fotovoltaicos, visando reduzir os seus preços. Com 
isso, o alto custo inicial de aquisição dos painéis fotovoltaicos deve ser 
reduzido em função do nível de amadurecimento da tecnologia; 
 

b) Melhoria do desempenho dos arranjos de painéis fotovoltaicos. A 
realização de pesquisas adicionais é necessária para aumentar a 
eficiência, diminuir o preço e melhorar o tempo de vida das células solares. 
Algumas outras medidas para melhorar o desempenho do sistema FV e 
reduzir os custos incluem o seguinte: 
- Uso de uma bomba de deslocamento positivo de corrente contínua (DC) e 
o dispositivo de recuperação de energia para bombeamento de água, 
 

- Uso de sistema de resfriamento com fluidos para painéis fotovoltaicos, 
para melhorar o seu desempenho e aquecer a água de alimentação para 
reduzir a demanda de energia, reduzindo, portanto, o tamanho dos arranjos 
de painéis fotovoltaicos e o seu custo inicial. Pré aquecer a água de 
alimentação resulta em aumento da saída de permeado entre 20 a 30%; 
 

- Uso de um propulsor de corrente linear para permitir que o sistema possa 
funcionar em condições de pouca luz. Isso melhora a produção de energia 
do sistema em 15 a 20%; e 
 

- Melhorar o desempenho das membranas e estender o seu tempo de vida 
útil. 
 

c) Aumento do nível de consciência e de conhecimento sobre a instalação, 
operação e manutenção, por meio de um programa intenso de 
educação e treinamento. 
 

Gude, Nirmalakhandan e Deng (2010) apresentam as seguintes opções para 

reduzir os custos de capital e os custos operacionais de um sistema combinado FV-

OR: 

a) Construir um sistema de geração de energia com Painéis Fotovoltaicos 
sem baterias; 
 

b) Utilizar bombas de recuperação de energia com deslocamento positivo de 
velocidade variável; e 
 

c) Desenvolver processos híbridos de dessalinização para um menor 
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consumo de energia específica (FV-OR/NF/UF). 
 

Mezher et al. (2010) afirmam que a tendência de crescimento da OR 

continuará e pode ser fortalecida pelo crescimento na demanda de água e pelo 

desenvolvimento de membranas de baixa pressão. A integração com tecnologias de 

suporte como a Nanofiltragem (NF) para o pré-tratamento, o pré-aquecimento de 

água de alimentação, a melhora da eficiência na recuperação de pressão, e o 

desenvolvimento de membranas de tamanhos maiores e de baixa pressão tendem a 

melhorar o desempenho, a taxa de recuperação e o consumo específico de energia. 

Segundo Subramani et al. (2011):  
 
 
Os principais fatores de influência para minimizar o uso de energia nos 
processos de dessalinização pelas membranas da OR são: projeto 
aprimorado do sistema de membranas, bombeamento de alta eficiência, 
recuperação de energia, materiais avançados das membranas e novas 
tecnologias. 
 
 

O projeto das membranas pode ser aperfeiçoado por várias técnicas que 

visam reduzir a pressão da água de alimentação e, por conseguinte, reduzir a 

demanda por energia. Outra solução é instalar plantas de dessalinização por OR 

combinadas com usinas de geração de energia, visando utilizar a água de 

refrigeração que é usada nos sistemas de geração de energia e que ao ser 

aquecida, com ganho de temperatura entre 5ºC e 15ºC, superior a temperatura da 

água do mar, provoca uma redução entre 5 a 8% na pressão de alimentação, 

concorrendo para gerar economia com energia. 

No caso do emprego de novas tecnologias, pesquisas têm apontado para o 

uso de tecnologias de separação com membranas, Forward Osmosis (FO) e 

campos elétricos. Estas tecnologias têm potencial para reduzir substancialmente o 

consumo de energia. As mais promissoras, segundo os autores são a Forward 
Osmosis (FO), a polarização concentrada de íons e a deionização capacitiva. Assim 

como a evolução do material das membranas, as novas tecnologias podem reduzir o 

consumo de energia, mas carecem de dados operacionais para validar sua 

aplicação. 

Ghaffour, Missimer e Amy (2012) ressaltam que a melhoria do processo de 

produção por membranas está associada à eficiência alcançada no uso de energia 

em face dos sistemas de recuperação de energia. Estes sistemas recuperam a 
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energia na saída do concentrado por intermédio de sistemas turbo que incluem 

bombas reversíveis, Turbinas Pelton, Turbo Carregadores e propulsor de pressão 

hidráulica, ou por intermédio de sistemas volumétricos que incluem trocador de 

pressão ERI, DWEER (Dual Work Exchanger) ou KSB (Slatec). Outros dispositivos 

estão sendo desenvolvidos para reduzir ainda mais o consumo de energia para 

plantas de OR alimentadas por água do mar, visando atingir valores de consumo 

abaixo de 2 kWh/m3. Esta redução no consumo de energia impacta diretamente os 

custos de produção da água doce. Entretanto, não só a evolução tecnológica das 

membranas e os dispositivos de recuperação de energia estão associados com a 

redução dos custos. O aumento da capacidade das plantas também influencia nessa 

redução. 

Missimer et al. (2013) realizaram estudos em que comprovaram que a 

utilização da água do mar obtida por meio de tomadas instaladas abaixo da 

superfície do mar constitui-se numa solução que melhora a qualidade dessa água, 

reduz o uso de agentes químicos e os impactos ambientais, diminui a emissão de 

carbono, além de impactar positivamente o custo de água tratada para os 

consumidores. 

As tomadas de água no leito do mar podem ocorrer por meio de poços, 

sejam eles verticais, em ângulo, horizontais ou com coletores radiais /ranney, e por 

meio de galerias construídas em praias ou no fundo mar. Estas tomadas agem tanto 

como tomadas propriamente ditas como sistemas de pré-tratamento, realizando a 

filtragem e o tratamento biológico da água do mar. Essa técnica, comprovada por 

estudos recentes, reduz a densidade de sedimentos na faixa de 75% a 90%, remove 

quase a totalidade das algas e 90% das bactérias, reduz a concentração de TOC 

(Total Organic Carbon) e elimina biopolímeros e polissacarídeos que causam 

bioincrustação orgânica das membranas. 

As Figuras 61, 62 e 63 ilustram as tomadas de água abaixo do leito do mar. 

A Figura 64 ilustra uma galeria. 
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Figura 61 - Poço Vertical. 

Fonte: Missimer et al (2013), adaptado pelo autor 
 

 
Figura 62 - Poço Diagonal. 

Fonte: Missimer et al (2013), adaptado pelo autor. 
 

 
 

Figura 63 - Poço Horizontal (a). 
Fonte: Missimer et al, 2013 (adaptado pelo autor). 
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Figura 64 - Poço Horizontal (b). 

Fonte: Missimer et al, 2013 (adaptado pelo autor). 
 

 
Figura 65 – Galeria. 

Fonte: Fonte: Missimer et al, 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Avaliações econômicas realizadas demonstram que os custos totais de 

operação de uma unidade de OR que utiliza água do mar podem ter uma redução 

entre 5 a 30% utilizando tomadas no fundo do mar. Deve-se atentar que os custos 

de capitais são ligeiramente maiores quando comparado aos custos de sistemas de 

tomada em mar aberto, apesar de significar expressiva economia para períodos de 

operação na faixa de 10 a 30 anos. 

O estudo conclui que as tomadas abaixo do leito do mar redundam em 

redução de custos operacionais, afetando, principalmente: redução de custos 

associados à manutenção das tomadas em mar aberto, tais como o uso de 
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mergulhadores para limpeza física e a periódica e contínua utilização de clorine para 

controlar a acumulação da proliferação biológica; não há necessidade de operar 

telas/redes associadas à remoção de detritos e eliminação de resíduos biológicos; 

não há necessidade de operar dispositivos para a preservação de peixes e 

programas para devolvê-lo ao ambiente marinho; não há necessidade de adicionar 

coagulantes nos sistemas de pré-tratamento; redução de custos associados ao 

consumo de energia de um complexo sistema de pré-tratamento; redução da 

frequência de limpeza das membranas; aumento na duração da vida útil das 

membranas; e redução dos custos com mão de obra, além de ser provável que o 

processo envolvido no uso da membrana permita a operação com maior eficiência 

aumentando o fluxo de permeado sem o receio de aumento da bioincrustação. Outro 

benefício é a redução do impacto ambiental. 

 
3.2.7 Impactos Ambientais 
 

Os processos de dessalinização tem impactos ambientais que lhe são 

intrínsecos. 

Mezher et al. (2010) indicaram alguns impactos ambientais relacionados 

com a dessalinização. O estudo inclui:  

d) A descarga não controlada de salmoura concentrada que pode 
contaminar aquíferos da água e causar danos aos ecossistemas 
aquáticos. A descarga de salmoura também pode conter produtos 
químicos do pré-tratamento, materiais oriundos da corrosão, 
contaminantes nucleares, se vinculado às usinas nucleares, entre outros; 
 

e) A dessalinização obtém energia térmica e elétrica de uma planta de 
energia que lhe é associada. Esta energia utilizada no processo concorre 
para certa emissão de dióxido de carbono, que resulta em poluição 
ambiental. Quanto menor a demanda por energia pela tecnologia de 
dessalinização, menor será o impacto ambiental indireto; 

 

f) A planta de dessalinização pode causar poluição sonora, emissões 
gasosas e derramamentos químicos. Quanto à nocividade do concentrado 
descarregado, os totais de sais dissolvidos (TDS), temperatura e peso 
específico (densidade) da descarga são de importância crucial que podem 
resultar em danos para o ambiente aquático. A descarga TDS é 
diretamente proporcional à taxa de recuperação da planta. O aumento da 
temperatura também pode prejudicar a vida aquática. O aumento da 
densidade resulta no afundamento da descarga, causando danos a certas 
partes do ecossistema. 
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Os concentrados produzidos no processo de dessalinização são um dos 

aspectos que afetam o ambiente e a vida marinha devido ao seu descarte. A 

intensidade do perigo associado ao concentrado depende principalmente de sua 

temperatura, TDS e da densidade. As relações são como segue: quanto maior a 

temperatura do concentrado, menor o seu impacto; quanto maior a densidade do 

concentrado, maior o seu impacto; quanto maior o TDS do concentrado, maior o seu 

impacto. A taxa de recuperação influencia o TDS do concentrado. Quanto maior for 

a taxa de recuperação, maior será o TDS e, com isso, maiores serão os impactos. 

Os principais métodos existentes para descarte do concentrado produzido 

pelos processos de dessalinização estão contidos na Tabela 28. 

 
Tabela 28 - Métodos de descarte de concentrado. 

Descarte Método Preocupação 

Ambiental 

Mitigação 

Superfície Água de superfície: 

eliminação de 

concentrado na 

superfície da água 

doce, rios, oceanos, etc. 

Submerso: o descarte 

de concentrado na água 

através de tubos 

esticados longe no 

oceano 

Contaminação da água 

que recebe o 

concentrado 

-‐ - água de 
alimentaçã
o: mistura, 
zonas de 
mistura, 
aerar, 
degaseific
ar 

-‐ - no pré 
tratamento
: usos de 
aditivos 
não 
tóxicos, 
aumento 
do PH 
antes do 
descarte 

-‐ - no 
concentrad
o: 
difusores, 
zonas de 
mistura, 
mistura 

Fonte: Mezher et al., 2010 ( adaptado pelo autor).   
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Tabela 28 - Métodos de descarte de concentrado(continuação) 
Descarte Método Preocupação 

Ambiental 

Mitigação 

Mistura ao sistema de 

esgoto 

Descarga no início ou 

no final do processo de 

tratamento de resíduos 

Contaminação da água 

de recebimento final 

Reduzir a taxa de 

recuperação; 

seleção do tipo de 

membrana 

Aplicação no Solo Eliminação de 

concentrado usando 

irrigação “spray”, valas 

de infiltração e lagoas 

de percolação 

Contaminação de águas 

subterrâneas e do solo 

subjacente 

Reduzir a taxa de 

recuperação; 

utilização de um 

conjunto de 

membranas de 

vários tipos 

Injeção em Poço 

Profundo 

Injetar concentrado em 

aquíferos de água não 

potável 

Contaminação de 

aquíferos sobrejacentes 

de água potável 

(vazamento nos poços) 

Reposicionamento 

do local de descarte 

/ utilização de 

meios alternativos 

de descarte 

Descarte Método Preocupação 

Ambiental 

Mitigação 

Lagos de Evaporação Construído para que o 

concentrado seja 

derramada nos lagos a 

fim de vaporizar a água 

e acumular os sais na 

base do lago 

Contaminação de 

aquíferos subjacentes 

de alta qualidade 

(vazamento do Lago) 

Forro duplo com 

sistema de coleta de 

lixiviados 

Descarga de Líquidos 

Zero 

Técnica para solidificar 

o concentrado líquido e 

colocar o produto em 

um aterro sanitário 

Contaminação de 

aquíferos subjacentes 

de alta qualidade 

(vazamento do aterro) 

Forro duplo com 

sistema de coleta de 

lixiviados 

Fonte: Mezher et al. , 2010 (adaptado pelo autor). 
 

O autor apresenta os principais métodos de descarte utilizados pelos 

principais países que utilizam a dessalinização como tecnologia para produzir água 

doce. Estas informações estão contidas na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Métodos de descarte adotados pelos principais países do mundo. 
País Método de Descarte 

Emirados Árabes Superfície 

Omã Aplicação no Solo e Lagos de Evaporação 

Arábia Saudita Lagos de Evaporação 

Estados Unidos Superfície, Mistura ao sistema de esgoto, 

Aplicação no Solo, Lagos de Evaporação e 

Injeção em Poço Profundo (em redução %) 

Austrália Lagos de Evaporação 

Espanha Superfície 

China Aplicação no Solo 

Kuwait Lagos de Evaporação 

Jordânia Aplicação no Solo e Lagos de Evaporação 

Catar Aplicação no Solo e Lagos de Evaporação 

Japão Superfície 

Argélia Superfície 

Reino Unido Mistura ao sistema de esgoto e Aplicação no 

Solo 

Fonte: Mezher et al. (2010), adaptado pelo autor. 
 

É necessária uma avaliação criteriosa para definir que tipo de método de 

descarte deve ser utilizado para reduzir os impactos ambientais. 

 

3.2.8 Pré e Pós Tratamento 
 

As membranas das plantas de dessalinização com OR que utilizam a água 

do mar como água de alimentação estão sujeitas a degradar o seu desempenho e a 

sua vida útil. 

Al-Karaghouli, Renne e Kazmerski (2009) afirmam que o pré tratamento da 

água de alimentação é um fator crítico na operação de um sistema que utiliza OR, 

pois as membranas são sensíveis à incrustação. O pré tratamento geralmente inclui 

a esterilização da água de alimentação, filtragem e adição de produtos químicos 

para evitar tanto o depósito indesejável de material inorgânico como a 

bioincrustação. Realizar um pré tratamento eficaz para melhorar o padrão da água 

de alimentação é necessário para minimizar a incrustação, o armazenamento de 

material inorgânico e a degradação da membrana. Em geral, a seleção de uma 
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membrana apropriada e de um pré tratamento adequado são críticos para a 

eficiência e a vida útil do sistema. 

Mezher et al. (2010) afirmam que as técnicas de Microfiltragem (MF), 

Ultrafiltragem (UF) e a Nanofiltragem (NF) não são processos de dessalinização, 

mas técnicas que dão suporte às técnicas e são utilizados como pré tratamento para 

a dessalinização. A Microfiltragem (MF) é usada para reduzir a turbidez e remover 

as bactérias e sólidos suspensos. Opera através de um mecanismo de 

peneiramento sob baixa pressão. A Ultrafiltragem (UF) é usada para a remoção de 

contaminantes que afetam a cor; por exemplo, compostos orgânicos pesados 

dissolvidos, bactérias e alguns vírus. A UF também opera através de um mecanismo 

de peneiramento. E a Nanofiltragem (NF) é utilizada para mitigar a dureza da água, 

remoção de produtos orgânicos, sulfatos e vírus. 

Ghaffour, Missimer e Amy (2012) ressaltam a importância dos processos de 

no pré tratamento da água de alimentação. A melhoria desses processos, incluindo 

a Microfiltragem (MF) e a Ultrafiltragem (UF), reduziu significativamente o uso de 

produtos químicos, o que contribui para preservação do meio ambiente e para a 

redução dos custos de material consumível. 

Al-Karaghouli, Renne e Kazmerski (2009) afirmam que o sistema de pós 

tratamento consiste de esterilização, estabilização e enriquecimento de minerais da 

água do produto. Já Mezher et al. (2010) citam que os processos de troca de íons 

usam resinas para remover íons indesejáveis contidos na água. Nos concentrados 

que foram muito diluídos, este processo é utilizado para o polimento final das águas 

que tiveram a maioria de seu teor de sal removido pelas tecnologias de 

dessalinização. 

 

3.2.9 Novas tecnologias de dessalinização 
 

A demanda por água e a necessidade de redução de custos e dos impactos 

ambientais relacionados aos processos de dessalinização tem incentivado 

pesquisas para desenvolver novas tecnologias. Apesar de não ser estar incluído nos 

objetivos deste estudo, é importante citar algumas tecnologias que estão sendo 

desenvolvidas.  

Subramani et al. (2011) citam que novas tecnologias de dessalinização têm 

potencial para reduzir substancialmente o consumo de energia. Entre as tecnologias, 
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estão a forward osmosis, a polarização concentrada de íons e a deionização 

capacitiva. As novas tecnologias se baseiam nos seguintes princípios: 

a) Forward osmosis - neste processo, ao invés de usar a pressão hidráulica 
semelhante a um processo de dessalinização de osmose reversa 
convencional, uma solução concentrada é usada para gerar elevada 
pressão osmótica, que puxa a água através de uma membrana 
semipermeável a partir da água de alimentação. Depois, esta solução é 
separada por reciclagem para produzir a água doce; 
 

b) Polarização concentrada de íons - nanofluidos são utilizados em 
combinação com polarização de concentração de íons para dessalinizar a 
água. Polarização de concentrada de íon é um mecanismo de transporte 
fundamental que ocorre quando uma corrente iônica é passada através de 
uma membrana íon-seletiva; 

 

c) Deionização capacitiva - uma solução salina flui através de um módulo 
tipo capacitor irrestrito, que consiste de numerosos pares de eletrodos de 
área de superfície elevada.  

 

Mezher et al. (2010) citam que existem novas tecnologias em 

desenvolvimento: foward osmosis (FO), destilação de membrana (MD), deionização 

capacitiva (CDI), hidratos de gás (GH), congelamento, desumidificação/umidificação 

(HDH) e destiladores solares. Outras tecnologias de suporte incluem a ultrafiltragem, 

a nanofiltragem e a filtragem iônica (UF/NF/IF respectivamente). 

As novas tecnologias são demandas naturais para que haja maior eficiência 

no uso dos recursos disponíveis que são sempre limitados. A dessalinização, que 

produz água doce utilizando água do mar abundante, pode representar importante 

alternativa à humanidade, que tem enfrentado escassez de recursos hídricos em 

algumas regiões, podendo se tornar ainda mais severa em face das mudanças 

climáticas. Urge, portanto, que cientistas junto com a sociedade, tenham acesso a 

recursos financeiros que concorram para buscar soluções eficientes na produção de 

água pela dessalinização. 
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4. METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se uma extensa revisão da 

literatura na base Scopus visando obter o suporte teórico do estudo, estabelecendo 

requisitos para a seleção dos textos de acordo com a necessidade do trabalho 

proposto. Foram analisados os métodos utilizados para a realização da avaliação 

econômica, com foco na análise de custos, em alguns artigos e buscou-se na 

literatura sobre economia e administração financeira as ferramentas que devem ser 

utilizadas. 
 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa busca, precipuamente, apontar soluções concretas de 

problemas para a geração de conhecimentos com aplicação prática voltada para a 

solução de problemas específicos. Segundo Gil (1999), a pesquisa que tem como 

característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências 

práticas dos conhecimentos é classificada como pesquisa aplicada. Assim, esta 

pesquisa é classificada quanto à natureza como pesquisa aplicada. 

Segundo Gil (2002), uma pesquisa exploratória tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Esse tipo de pesquisa envolve: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Por 

isso, quanto ao propósito, esta pesquisa é classificada como pesquisa exploratória. 

Quanto a abordagem do problema, esta pesquisa é classificada como 

qualitativa, pois tem por fim verificar a relação da realidade com o objeto do estudo 

ao buscar obter interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador. 

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa tem origem em questões ou focos de 

interesses amplos, que vão se definindo com o desenvolvimento do estudo. Em 

geral, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos mediante contato direto do pesquisador com a situação estudada.  

Nesta pesquisa foi utilizada a amostragem não probabilística. Segundo 

Mattar (2001), amostra não probabilística é aquela em que a seleção dos elementos 

da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 
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pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance conhecida de 

que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra. 

 No que tange aos procedimentos técnicos, esta é uma pesquisa 

bibliográfica, documental e participante. Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica 

é baseada em material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos 

científicos e também inclui material disponibilizado na Internet. A pesquisa 

documental é baseada em material que ainda não recebeu tratamento analítico ou 

que ainda pode ser reelaborado conforme os objetivos da pesquisa. E a pesquisa 

participante é realizada a partir da interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas. Portanto, essa pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, 

é um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, documental e participante. 

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Para o objeto desse estudo de caso, foram utilizados dados referentes à 

Organização de Ensino Militar ALFA. A referida organização respondeu de forma 

participativa aos questionamentos referentes ao consumo de água, consumo de 

energia elétrica e custos associados. 

Os dados de consumo de água e de energia estão contidos no Anexo, 

seções 8.5 e 8.6. 

Os principais dados da organização são os seguintes: 

a) consumo médio diário de água - 75 metros cúbicos 

b) consumo máximo diário de água - 100 metros cúbicos 

c) consumo médio diário de água por caminhão pipa - 13,7 metros cúbicos 

d) custo médio do metro cúbico de água pago à CEDAE em 2014 - R$ 7,72 

e) custo médio do metro cúbico adquirido em caminhão pipa - R$ 24,00 

f) custo médio do kWh é de R$ 0,44 

 

4.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram planejadas as seguintes etapas: 

a) Revisão da literatura buscando identificar os métodos utilizados para 
realizar a análise econômica, com foco na análise de custos, de plantas de 
dessalinização que utilizaram osmose reversa com energias renováveis; 
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b) Definição da configuração da planta de dessalinização combinada com 
fontes de energia renováveis; 

 

c) Elaboração das tabelas para a obtenção dos orçamentos dos 
equipamentos de osmose reversa com capacidade de produção de 50 
m3/d, painéis fotovoltaicos e inversores, gerador a biodiesel, obras civis, 
montagem e controle e instrumentação; 

 

d) Elaboração das tabelas para a obtenção dos orçamentos dos Custos de 
Operação e Manutenção das unidades que compõem o sistema, tanto de 
produção de energia como do equipamento de osmose reversa; 
 

e) Elaboração das tabelas de cálculos que serão utilizadas com os dados 
que serão coletados; 
 

f) Efetivação da coleta dos custos junto aos fornecedores de equipamentos 
de osmose reversa, painéis fotovoltaicos, gerador a biodiesel, obras civis, 
montagem e controle e instrumentação; 
 

g) Cálculo dos custos referentes ao investimento realizado para a aquisição 
e instalação dos equipamentos, custos de capitais, e cálculo dos custos de 
Operação e Manutenção das unidades que compõem o sistema;  
 

h) Cálculo do custo de produção da água potável com cada tipo de energia, 
incluindo a energia proveniente da rede elétrica; 
 

i) Cálculo do custo do metro cúbico de água potável que é adquirido pela 
Organização, considerando a obtenção por meio de caminhões pipas. 

 

A primeira destas etapas, a revisão da literatura, está descrita no Capítulo 3. 

As demais estão descritas a seguir. 

 

4.4 CONFIGURAÇÃO DA PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO 

 

A definição da configuração da planta de dessalinização e a combinação 

com fontes de energia renováveis que produzem eletricidade levaram em 

consideração àquelas que se apresentam com maior potencial de exploração na 

cidade do Rio de Janeiro. As fontes com maior potencial são a energia solar e o 

biodiesel. 
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Como citado anteriormente na Revisão da Literatura, existe em todo o Brasil 

potencial para utilização de energia solar para produzir eletricidade por meio de 

painéis fotovoltaicos.  

O programa SunData, uma ferramenta colocado à disposição pelo Centro de 

Referência de Energia Solar e Eólica Sergio Brito (CRESESB), permite que usuários 

tenham acesso ao cálculo da irradiação solar diária média mensal em qualquer 

ponto do território nacional e constitui-se em uma tentativa de oferecer apoio ao 

dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.  

Com relação ao uso do biodiesel, a utilização está consolidada em face de 

políticas cada vez mais incisivas de incentivo ao uso, que compreende a 

obrigatoriedade de se adicionar biodiesel ao diesel de origem mineral.  

Na pesquisa foi considerada para efeito de tomada de custo a utilização no 

motor gerador da mistura diesel-biodiesel comercializada nos postos de 

abastecimento, tendo em vista a necessidade de abastecimento constante do grupo 

motor gerador. Atualmente, esta mistura é de 7% de biodiesel e 93% de diesel em 

volume, denominada de B7. Espera-se que em breve esteja disponível para 

comercialização o biodiesel puro (B100), de modo a se poder utilizar no grupo motor 

gerador um combustível renovável. 

A Figura 66 apresenta a ilustração da planta de dessalinização com painéis 

fotovoltaicos e motor gerador a biodiesel. 

 
Figura 66 - Configuração da planta de dessalinização com fontes de energia renováveis. 

Fonte: Autor, 2014. 
 

       Sistema 
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    ALIMENTAÇÃO

        ELÉTRICA
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O projeto não contempla o uso de baterias para evidenciar a preocupação 

com impactos ambientais. Assim, os painéis serão conectados a rede elétrica e 

enquanto estiverem produzindo energia elétrica estarão poupando o consumo 

equivalente ao requerido pelo dessalinizador de Osmose Reversa, constituindo-se 

num sistema interligado à rede elétrica. A água da Baía de Guanabara necessita de 

pré tratamento para evitar a degradação da vida útil da membrana de osmose 

reversa. 

 

4.5 ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS DE CÁLCULO 

 

Inicialmente levantou-se os custos de capital, ou seja, os equipamentos 

necessários para realizar a produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos e da 

energia produzida pelo gerador com biodiesel. Depois se calculou os custos de 

operação e manutenção. 

 

4.5.1 Custos de capital 
 

As tabelas abaixo apresentam os equipamentos e os serviços que foram 

considerados para a obtenção dos orçamentos das unidades que compõem o 

sistema de dessalinização. 

A Tabela 30 contempla os equipamentos relacionados aos custos de capitais 

do equipamento de osmose reversa. 

 
Tabela 30 - Equipamentos da unidade de osmose reversa. 

UNIDADE DE OSMOSE REVERSA 
Equipamento 
Membranas 

Bombas 
Redes 

Válvulas 
Sensores 

Instrumentos de Controle 
 

A Tabela 31 contempla os serviços relacionados aos custos de capitais para 

realização das obras civis, da montagem e do controle e instrumentação da unidade 

de osmose reversa. 
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Tabela 31 - Serviços para realização das obras civis relacionadas à osmose reversa, 
montagem e instrumentação. 

 

 

A Tabela 32 contempla os equipamentos relacionados aos custos de capitais 

do arranjo de painéis fotovoltaicos. 

 
Tabela 32 - Equipamentos do arranjo de painéis fotovoltaicos. 

ARRANJO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Equipamento 

Painéis Fotovoltaicos 

Inversores 

Cabos Elétricos 

Acessórios 

 

A Tabela 33 contempla os serviços relacionados aos custos de capitais para 

realização das obras civis, da montagem e do controle e instrumentação do arranjo 

de painéis fotovoltaicos. 

 
Tabela 33 - Serviços para realização das obras civis relacionadas ao arranjo de painéis 

fotovoltaicos. 

OBRAS CIVIS – MONTAGEM – INSTRUMENTAÇÃO 

Suporte para os Painéis Fotovoltaicos 

Infraestrutura de Eletricidade 

Montagem 

Instrumentação 

 

A Tabela 34 contempla os equipamentos relacionados aos custos de capitais 

do Gerador a biodiesel. 

 

OBRAS CIVIS – MONTAGEM – INSTRUMENTAÇÃO 

Estrutura para as Membranas/Bombas 

Eletricidade 

Suporte para Redes e Válvulas 

Montagem 

Instrumentação 
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Tabela 34 - Equipamentos do motor gerador. 

MOTOR GERADOR 

Equipamento 

Motor Gerador 

Cabos Elétricos 

Acessórios 

 

A Tabela 35 contempla os serviços relacionados aos custos de capitais das 

obras civis, da montagem e do controle e instrumentação. 
 

Tabela 35 - Serviços para realização das obras civis relacionadas ao motor gerador. 

OBRAS CIVIS – MONTAGEM – INSTRUMENTAÇÃO 

Infraestrutura de Eletricidade 

Montagem 

Instrumentação 

 

4.5.2 Custos de Operação e Manutenção 
 

As tabelas abaixo detalham as atividades de manutenção, os sobressalentes 

e os materiais relacionados aos custos de operação e manutenção das unidades 

que compõem o sistema de dessalinização. 

As Tabelas 36 e 37 contemplam os dados considerados para a obtenção 

dos custos de operação e manutenção da unidade de osmose reversa e do motor 

gerador a biodiesel. O arranjo de painéis fotovoltaicos e os inversores não requerem 

qualquer ação de manutenção e não há custos operacionais envolvidos.  
 

Tabela 36 - Atividades de manutenção, sobressalentes e materiais relacionados ao custo 
anual de operação e manutenção da unidade de osmose reversa. 

Unidade de Osmose Reversa 

Atividade 

Troca de Filtros 
Manutenção da Bomba (troca de selo Selo e mecânico, rolamentos) 
Anti incrustante para membranas 
Limpeza química para membranas 
Manutenção das tubulações hidráulicas 
Troca das membranas 
Visita de Técnicos 
Agentes Químicos para pré tratamento 
Agentes Químicos para pós tratamento 
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Tabela 37 - Atividades de manutenção e consumo de biodiesel relacionado ao custo anual 
de operação e manutenção do motor gerador. 

Não haverá custos com mão de obra. A Organização dispõe de pessoal 

específico para realizar a operação e manutenção dos equipamentos que compõem 

o seu inventário.  

 

4.6 EQUAÇÕES PARA ANÁLISE DE CUSTOS 

 

As equações utilizadas para o cálculo do custo de produção da água doce 

consideram três configurações. 

A primeira é composta pela unidade de dessalinização e o arranjo de painéis 

fotovoltaicos (unidade FV-OR). A segunda é composta pela unidade de 

dessalinização e o gerador utilizando biodiesel como combustível (unidade 

Biodiesel-OR). A terceira refere-se ao caso do dessalinizador de osmose reversa 

alimentado pela rede elétrica convencional (unidade Rede-OR). 

 
4.6.1 Unidade FV-OR 

 

Os custos de capitais da unidade FV-OR envolvem os custos de capitais da 

unidade de osmose reversa (CCOR), que são compostos pelo equipamento de 

osmose reversa, das obras civis, da montagem e do controle e instrumentação, e os 

custos de capitais do arranjo de painéis fotovoltaicos e inversores (CCFV), que são 

compostos pelo arranjo de paneis fotovoltaicos, das obras civis, da montagem e do 

controle e instrumentação. 

Assim, a equação para obter os custos de capitais da unidade FV-OR (CCFV-

OR) é: 

 

CCFV-OR	  =	  CCFV +	  CCOR	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (4.1) 

MOTOR GERADOR 

Manutenção 

Programa de Manutenção do fabricante 

Operação 

Consumo de Biodiesel (B7) para carga máxima de 18kW 

Custo do Biodiesel (B7) 
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Neste estudo, o custo de depreciação, ou depreciação, é definido como o 

custo do investimento inicial realizado, diluído ao longo dos períodos planejados 

para a operação dos equipamentos, ou seja, a vida útil, considerando as taxas de 

desconto, ou seja, as taxas de juros nominais ao ano (a.a.) que serão aplicadas 

durante os períodos.  

 A equação para cálculo da depreciação (Cd) relacionado aos custos de 

capitais consideram os seguintes dados: 

i - taxa de juros 

n - vida útil da planta 

Q - capacidade de produção diária de água doce 

E - disponibilidade da planta para ser empregada durante o dia (percentual) 

FA - Fator de Amortização 

O Fator de Amortização (FA) é definido pela equação: 

𝐹𝐴 = ! !!! !

!!! !!!
            (4.2) 

 

A depreciação é calculada, então, pela seguinte equação: 

 

𝐶! =
!!   !"
!"# ! (!)

            (4.3) 

 

O custo de operação e manutenção (CMO) da unidade FV-OR é definido 

como a soma dos custos de operação e manutenção da unidade de osmose reversa 

com os custos de operação e manutenção do arranjo de painéis fotovoltaicos e 

inversores. Como o último custo é insignificante, o CMO da unidade FV-OR é apenas 

o custo de operação e manutenção da unidade de osmose reversa, dividido pela 

capacidade de produção anual da planta, que é 365 x E x Q. 

O custo de operação e manutenção (CMO) é a soma dos custos indicados na 

tabela 33 divididos por 365 x E x Q. 

O custo de produção de água (CT) da unidade FV-OR é dado pela fórmula: 

CT = Cd + CMO          (4.4) 

 

4.6.2 Unidade Biodiesel-OR 
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Os custos de capitais da unidade Biodiesel-OR envolvem os custos de 

capitais da unidade de osmose reversa (CCOR), que são compostos pelo 

equipamento de osmose reversa, das obras civis, da montagem e do controle e 

instrumentação, e os custos de capitais do motor gerador, que incluem as obras 

civis, da montagem e do controle e instrumentação (CCBiodiesel). 

O custo de capital da unidade Biodiesel-OR é: 

 

CCBiodiesel-OR	  =	  CCBiodiesel l +	  CCOR	  	  	   	   	   	   	   	   	  (4.5) 

 

A depreciação é calculada pela equação (4.3). 

O custo de operação e manutenção (CMO) da unidade Biodiesel-OR é 

definido como a soma dos custos de operação e manutenção da unidade de osmose 

reversa com os custos de operação e manutenção do gerador a biodiesel. Estão 

referenciados nas tabelas 33 e 34 e são obtidos pela divisão pela capacidade de 

produção anual da planta, que é 365 x E x Q. 

O custo de produção de água (CT) da unidade Biodiesel-OR é dado pela 

equação:  

 

CT = Cd + CMO           (4.6) 

 

4.6.3 Unidade Rede-OR 
 

Neste caso a fonte de alimentação do equipamento de osmose reversa é a 

energia elétrica da rede de abastecimento local. Não há custo de capital para a rede 

elétrica. 

Para a unidade Rede-OR, são utilizadas as mesmas equações, sendo que o 

custo de capital da unidade de osmose reversa é (CCOR). 

O custo de capital da unidade Rede-OR refere-se somente ao custo de 

capital do dessalinizador (OR): 

 

CCRede-OR	  =	  CCOR	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (4.7) 

 

A depreciação é calculada pela equação (4.3) 
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O custo de operação e manutenção (CMO) da unidade Rede-OR é definido 

como a soma dos custos de operação e manutenção da unidade de osmose reversa 

com os custos de operação da rede, que advém do consumo de energia elétrica, o 

insumo para alimentar o dessalinizador. O custo de operação e manutenção da 

unidade Rede-OR é a soma dos valores da Tabela 33 com os custos do consumo de 

energia elétrica anual, dividido pela capacidade de produção anual da planta, que é 

365 x E x Q. 

O custo de produção de água (CT) da unidade Rede-OR é dado pela 

equação: 

 

CT = Cd + CMO           (4.8) 
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5 COLETA DE DADOS E ANÁLISE DE CUSTOS 
 

Foram solicitados orçamentos a diversos fornecedores de equipamentos e 

de serviços para permitir a realização dos cálculos. Foram encaminhadas as tabelas 

citadas nas seções 4.5.1 e 4.5.2 e sendo obtidos os seguintes orçamentos: 

 

5.1 EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DE 50 M3/D 

 

A única empresa que respondeu aos pedidos de orçamentos foi a IDROMAR 

International. Trate-se de um módulo único que possui membranas, bombas, redes, 

válvulas, sensores e instrumentos de controle. O preço da planta com todos os 

instrumentos e equipamentos de controle é de € 56.000 (cinquenta e seis mil euros). 

É o equipamento PROFESSIONAL SENIOR IDM50. 

A planta possui os seguintes dados técnicos: 
 

Tabela 38 - Dados técnicos do dessalinizador. 
Dados	  Técnicos	  

Produção	  por	  hora	  com	  temperatura	  da	  água	  
do	  mar	  a	  +25°C.58.ATE?	   2.083	  litros	  

Produção	  diária	  com	  temperatura	  da	  água	  do	  
mar	  a	  +25°C.58.ATM	   50.000	  litros	  

Potência	  de	  Operação	   18	  kW	  

Voltagem	  	   440/60	  Trifásica	  

Fonte: Idromar International. 

 

Considerando a cotação do câmbio entre a moeda Euro e o Real Brasileiro, 

obtida no site do Banco Central no dia 28/01/2015, em que cada Euro vale R$ 2,92, 

obtém-se o valor do equipamento em reais: R$ 163.520,00 (cento e sessenta e três 

mil, quinhentos e vinte reais). 

O orçamento para realizar as obras civis, montagem e instrumentação foi 

obtido na empresa Setor MB Construtora Ltda. e alcançou o total de R$ 42.000,00 

(quarenta e dois mil reais). 

Segundo o fornecedor do equipamento, os custos de manutenção e 

operação alcançam o valor de € 5.600 (cinco mil e seiscentos euros) por ano, que ao 
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câmbio obtido em 28/01/2015 equivale a R$ 16.352,00 (dezesseis mil trezentos e 

cinquenta e dois reais).  

Resumo: 

a) Custos de Capital do equipamento de Osmose Reversa (CCOR) é igual a 
soma dos custos de aquisição do equipamento mais os custos de 
realização das obras civis, montagem e instrumentação; 

CCOR = R$ 163.520,00 + R$ 42.000,00  
CCOR = R$ 205.520,00 

 

b) Custos de manutenção e operação anual do equipamento de Osmose 
Reversa (CMO-OR) são de R$ 16.352,00 (dezesseis mil trezentos e 
cinquenta e dois reais).  

CMO-OR = R$ 16.352,00 
 

5.2 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 
O representante de painéis fotovoltaicos da KYOCERA foi o único que 

respondeu aos pedidos de orçamentos. Trate-se de módulos de painéis fotovoltaicos 

com inversores, cabos elétricos e acessórios. O preço do conjunto desses 

equipamentos é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a produção de energia 

durante 6 (seis) horas por dia. Esta configuração não contempla o uso de baterias, e 

por isso será conectada diretamente na rede elétrica. Nestes custos já estão 

contemplados os recursos financeiros para as obras civis, a montagem e a 

instrumentação. O sistema fotovoltaico será formado por 120 módulos de 250 Wp 

(watt-pico), que irão produzir 113 kWh diários, suficiente para produzir eletricidade 

por seis horas e compensar o consumo de energia da rede elétrica. O sistema é 

composto por Módulos Fotovoltaicos Policristalino de Alta Eficiência da KYOCERA 

modelo KD250GH-4FB2.  

O módulo fotovoltaico possui as seguintes características técnicas: 

 
Tabela 39 - Características técnicas dos painéis fotovoltaicos. 

Características	  Técnicas	  
Potência Máxima 250	  W	  
Tensão de Máxima Potência (Vmp) 29,8	  V	  
Corrente de Máxima Potência (Imp) 8,39	  A	  
Tensão de circuito aberto (Voc) 36,9	  V	  
Corrente de curto circuito (Isc) 9,09	  A	  
Eficiência 15,10%	  

Fonte: Representante da KYOCERA. 
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Não há custos de manutenção e operação expressivos associados à 

utilização dos painéis fotovoltaicos. Portanto, estes custos não serão considerados.  

Resumo: 

a) Custos de Capital dos painéis fotovoltaicos (CCFV) é igual a soma do 
custos de sua aquisição do equipamento mais os custos de realização das 
obras civis, montagem e instrumentação; 
CCFV = R$ 300.000,00  
 

b) Custos de manutenção e operação anual dos painéis fotovoltaicos (CMO-

FV) é considerado desprezível. 
CMO-FV = R$ 0,00 
 

5.3 MOTOR GERADOR 

 

O orçamento do Motor Gerador foi fornecido pela empresa Pramac Brasil 

Equipamentos Ltda., que foi a única que atendeu aos pedidos enviados. O preço do 

motor gerador com todos os acessórios e cabos elétricos instrumentos e 

equipamentos de controle é de R$ 25.550,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e 

cinquenta reais). É o equipamento PRAMAC GBW 25Y. 

O gerador possui os seguintes dados técnicos: 

 
Tabela 40 - Dados técnicos do motor gerador. 

Fonte: Pramac Brasil equipamentos Ltda. 

 

O orçamento para realizar as obras civis, montagem e instrumentação foi 

obtido na empresa Setor MB Construtora Ltda. e alcançou o total de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais). 

Dados	  Técnicos	  
Grupo Gerador Estacionário Silenciado  Pressão Acústica à 7m - 72dB 

Potência  
23,3/25,6 kVA (Trabalho Contínuo/Stand-By) 

Fator de Potência 0,8 

Voltagem Trifásico, na tensão 220/127V, 60 Hz, com 
disjuntor tripolar de proteção 

Características do Motor Diesel YANMAR 

1.800 RPM, Refrigerado a água (Radiador), 
Cilindros em Linha, Governador Mecânico e 
Alternador Trifásico 4 Polos, tipo “Brushless” 

da Marca MECCALTE (reconectável em 
220/380 ou 440V, com AVR e Partida 

Elétrica 12V 
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Segundo a empresa indicada pelo fornecedor para realizar a manutenção no 

motor gerador PRAMAC GBW 25Y, os custos de manutenção são os seguintes: 

a) Inspeção de 250 Horas: R$ 1.000,00; 
 

b) Inspeção de 500 Horas: R$ 1.200,00; 
 

c) Inspeção de 750 Horas: R$ 1.000,00; 
 

d) Inspeção de 1000 Horas: R$ 1.400,00; 
 

e) Inspeção de 10000 Horas: R$ 10.000,00. 
 

Para efeito de planejamento, o motor gerador será utilizado 24 horas por dia 

durante 365 dias do ano. 

Com base nestes dados o gerador funcionará 8.760 horas por ano. Para 

simplificar, serão realizadas as seguintes inspeções durante o período de um ano: 

a) 9 Inspeções de 250 Horas; 
 

b) 9 Inspeções de 500 Horas; 
 

c) 9 Inspeções de 750 Horas; 
 

d) 9 Inspeções de 1000 Horas; e  
 

e) 1 Inspeção de 10000 Horas. 
 

A Tabela 41 apresenta o total de custos de manutenção do Motor Gerador. 

 
Tabela 41 - Custo Total de manutenção anual do Motor Gerador PRAMAC GBW 25Y. 

Tipo de Inspeção Valor por 
Inspeção  

Número de 
Inspeções 
por ano  

Valor Total 
anual por tipo 
de Inspeção 

250 Horas R$1.000,00 9 R$9.000,00 
500 Horas R$1.200,00 9 R$10.800,00 
750 Horas R$1.000,00 9 R$9.000,00 
1000 Horas  R$1.400,00 9 R$12.600,00 
10000 Horas R$10.000,00 1 R$10.000,00 
Valor Total da Manutenção por ano     R$51.400,00 

Fonte: MPGEN Geradores. 
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Sendo assim, o custo de manutenção anual do motor gerador é de R$ 

51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais). 

Com base nas características de consumo do Motor Gerador e com os 

preços do litro do Biodiesel (B7), na cidade do Rio de Janeiro, obtidos no site 

http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Mensal_Municipio.asp, foi possível 

calcular o custo de operação do equipamento. 

Consumo de biodiesel: 8,5 litros/hora 

Disponibilidade de 90%, que significa que o motor gerador funcionará 90% 

do tempo, destinando os outros 10% para realizar as diversas manutenções 

previstas.  

Preço do biodiesel (B7): R$ 2,82 (preço médio ao consumidor no município 

do Rio de Janeiro no mês de janeiro de 2015, em pesquisa realizada no site da ANP, 

foi de R$ 2,819, que foi arredondado para 2,82). 

Consumo anual: 365 x 24 x 8,5 x 2,82 x 0.9 = R$ 188.979,48 

 

Resumo: 

a) Custos de Capital do Motor Gerador (CCBiodiesel) é igual a soma dos custos 
de sua aquisição do equipamento mais os custos de realização das obras 
civis, montagem e instrumentação; 
CCBiodiesel = R$ 25.550,00 + R$ 6.500,00  
CCBiodiesel = R$ 32.050,00 
 

b) Custos de Manutenção anual do motor gerador (CM-Biodiesel) é de R$ 
51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais); 
CM-Biodiesel = R$ 51.400,00 
 
c) Custos de Operação anual do motor gerador (COp-Biodiesel) é de R$ 

188.979,48 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais 
e quarenta e oito centavos); 
 

d) Custos de Manutenção e Operação anual é igual a soma dos custos de 
manutenção e de operação do motor gerador; 
CMO-Biodiesel = CM-Biodiesel + COp-Biodiesel 
CMO-Biodiesel = R$ 51.400,00 + R$ 188.979,48 
CMO-Biodiesel = R$ 240.379,48 

 

5.4 RESUMO DOS CUSTOS DE CAPITAL E CUSTOS DE MANUTENÇÃO E 

OPERAÇÃO DOS SISTEMAS 
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A Tabela 42 apresenta o resumo dos custos de capitais referentes ao 

dessalinizador de Osmose Reversa, ao arranjo de painéis fotovoltaicos e ao motor 

gerador. 

 
Tabela 42 - Custos de capitais referentes ao dessalinizador de Osmose Reversa, ao arranjo 

de painéis fotovoltaicos e ao motor gerador. 
 Osmose Reversa 

(CCOR)  

Painéis Fotovoltaicos 

(CCFV) 

Motor Gerador 

(CCBiodiesel) 

Custo de Capital R$ 205.520,00 R$ 300.000,00 R$ 32.050,00 

 

A Tabela 43 apresenta os custos de manutenção e operação referentes ao 

dessalinizador de Osmose Reversa, ao arranjo de painéis fotovoltaicos e ao motor 

gerador. 

 
Tabela 43 - Custos de Manutenção e Operação referentes ao dessalinizador de Osmose 

Reversa, ao arranjo de painéis fotovoltaicos e ao motor gerador. 
 Osmose Reversa 

(CMO-OR ) 

Painéis Fotovoltaicos 

(CMO-FV ) 

Motor Gerador (CMO-

Biodiesel) 

Custo de 

Manutenção e 

Operação 

R$ 16.352,00 R$ 0,00 R$ 240.379,48 

 

5.5 CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA REDE  

 

Os custos com a energia elétrica da rede convencional foram obtidos com 

base no consumo de energia realizado pela Organização. 

Com base nos dados do Anexo 8.6 obtém-se o valor médio do quilowatt-

hora (KWh) que é consumido pela Organização. O custo médio do kWh é de R$ 

0,44. 

Como o dessalinizador consome 18 kW por hora, durante 24 horas 

consumirá 432 kW. No ano, ou seja 365 dias, exigirá o consumo de 157.680 kW. 

Assim o custo anual de energia para a operação do dessalinizador será: R$ 

69.379,20 

COp-Rede Elétrica = R$ R$ 69.379,20 
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5.6 CÁLCULO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA 

 
Serão considerados três cenários de vida útil dos equipamentos: 10 anos, 15 

anos e 20 anos; e três cenários de taxas de juros nominais ao ano, 5%, 10% e 15%, 

em face da instabilidade econômica atualmente existente no Brasil. 

Os custos de depreciação relacionados aos custos de capitais serão 

calculados utilizando a equação do Fator de Amortização (4.2). 

A Tabela 44 apresenta os valores dos fatores de amortização, considerando 

a combinação das taxas de juros nominais e os períodos de vida útil. 

 
Tabela 44 - Fator de Amortização. 

  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Fator de Amortização (FA)  
5%   0,1295 0,0963 0,0802 
10%   0,1627 0,1315 0,1175 
15%   0,1993 0,171 0,1598 
 

Com base nos custos de capitais e os fatores de amortização é possível 

calcular os custos de depreciação usando a equação (4.3). 

Para calcular o custo total de produção de água deve ser considerado, 

também, o custo de manutenção e operação (CMO). 

Este custo é anual e será calculado para cada componente. Com base nestes 

custos será calculada a parcela do custo de produção por m3 de água da unidade 

decorrente dos custos de manutenção e operação, nas configurações dessalinizador 

e arranjo de painéis fotovoltaicos (FV-OR), dessalinizador e motor gerador movido a 

biodiesel (Biodiesel-OR) e dessalinizador e rede elétrica convencional (Rede-OR). 

O custo de produção de água (CT) é dado pela equação (4.4). 

 

a) Configuração Arranjo de Painéis Fotovoltaicos (FV) e Dessalinizador de 
Osmose Reversa (OR); 

 

Para calcular o custo de produção da água utilizando o arranjo de painéis 

fotovoltaicos e o dessalinizador de osmose reversa, devem ser considerados os 

custos de capitais dos dois componentes, bem como os custos de manutenção e 

operação. 

Assim, o custo de capital do conjunto FV-OR (CCFV-OR) é igual a soma dos 
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custos de capitais do arranjo de painéis fotovoltaicos (CCFV) e do dessalinizador de 

Osmose Reversa (CCOR). 

Com a equação (4.1) e os dados da Tabela 36 obtém-se: 

CCFV-OR	  = R$ 300.000,00 + R$ 205.520,00 

CCFV-OR	  =	  R$ 505.520,00 

Com base nestes custos, calcula-se o valor dos custos de depreciação pela 

equação (4.3) para os seis cenários combinados de taxa de juros e de vida útil dos 

componentes. A disponibilidade da planta, considerando o conjunto dessalinizador 

de osmose reversa e o arranjo de painéis fotovoltaicos é de apenas 25%, em face 

do período de produção de energia elétrica, que foi dimensionado para seis horas. 

Assim, “E” é igual a 25% e “Q” é igual a 50 m3. 

A Tabela 45 apresenta os custos de depreciação para os seis cenários, com 

a capacidade de produção diária de água de 50 m3 pelo dessalinizador e de 6 horas 

de produção de energia elétrica pelo arranjo de painéis fotovoltaicos.  

 
Tabela 45 - Custo de Depreciação (Cd) para a configuração FV-OR. 

  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Custo de Depreciação (Cd) [R$] 
5%   14,35 10,67 8,89 
10%   18,03 14,57 13,02 
15%   22,08 18,95 17,71 

 

O custo de Manutenção e Operação da configuração FV-OR (CMO-FV-OR) é 

igual a soma dos custos de manutenção e operação do dessalinizador de osmose 

reversa (CMOOR) e do arranjo de painéis fotovoltaicos (CMOFV). 

Com os dados da Tabela 37 obtém-se:  

CMO-FV-OR =	  R$ 0,00 + R$ 16.352,00	  

CMO-FV-OR =	  R$ 16.352,00	  

 

Este total, dividido pelo produto: 365 x E x Q, permite obter o custo de 

produção de água, considerando apenas os custos de manutenção e operação, com 

capacidade de produção diária (Q) de 50 m3 e disponibilidade (E) da planta de 25%. 

Portanto: 

CMO = R$ 3,58/m3 

O Custo Total se dá pela soma dos custos de depreciação com os custos de 
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manutenção e operação, dado pela equação (4.4). 

Com base na Tabela 46, Custo de Depreciação para os seis cenários de 

taxa de juros nominais e de período de vida útil, e os custos de manutenção e 

operação, obtém-se a Tabela 46 abaixo. 

 
Tabela 46 - Custo de Produção de Água da configuração arranjo de Painéis Fotovoltaicos e 

Dessalinizador de Osmose Reversa. 
  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Custo de Produção de Água (CT) [R$] 
5%   17,93 14,25 12,47 
10%   21,61 18,15 16,60 
15%   25,67 22,53 21,29 

 

b) Configuração Dessalinizador de Osmose Reversa (OR) e Motor Gerador a 
Biodiesel; 
 
Para calcular o custo de produção da água utilizando o dessalinizador de 

osmose reversa e o motor gerador, devem ser considerados os custos de capitais 

dos dois componentes, assim como os custos de manutenção e operação. 

Assim, o custo de capital da configuração Biodiesel-OR (CCBiodiesel-OR) é igual 

a soma dos custos de capitais do dessalinizador de osmose reversa (CCOR) e do 

motor gerador a biodiesel (CCBiodiesel). 

Com os dados da Tabela 36 obtém-se: 

CCBiodiesel-OR =	  R$ 32.050,00 + R$ 205.520,00	  

CCBiodiesel-OR =	  R$ 237.570,00 

Com base nestes custos, calcula-se o valor dos custos de depreciação pela 

equação (4.3) para os seis cenários combinados de taxa de juros e de vida útil dos 

componentes. A disponibilidade da planta, considerando o conjunto dessalinizador 

de osmose reversa e o motor gerador é de 90%. Assim, “E” é igual a 90% e “Q” é 

igual a 50 m3. 

A Tabela 47 apresenta os custos de depreciação para os seis cenários. 
Tabela 47 - Custo de Depreciação (Cd) para a configuração Biodiesel-OR. 

  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Custo de Depreciação (Cd) [R$] 
5%   1,87 1,39 1,16 
10%   2,35 1,90 1,70 
15%   2,88 2,47 2,31 
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O custo de Manutenção e Operação do Conjunto Biodiesel-OR (CMOBiodiesel-

OR) é igual a soma dos custos de manutenção e operação do dessalinizador de 

Osmose Reversa (CMOOR) e do Motor Gerador a Biodiesel (CMOBiodiesel). 

Com os dados da Tabela 37 obtém-se:  

CMOBiodiesel-OR =	  R$ 240.379,48 + R$ 16.352,00	  

CMOBiodiesel-OR =	  R$ 256.731,48 

 

Este total, dividido pelo produto: 365 x E x Q, permite obter o custo de 

produção de água, considerando apenas os custos de manutenção e operação, com 

capacidade de produção diária (Q) de 50 m3 e disponibilidade (E) da planta de 90%. 

 

Portanto: 

CMO = R$ 15,63/m3 

O Custo Total se dá pela soma dos custos de depreciação com os custos de 

manutenção e operação. 

Com base na Tabela 47, Custo de Depreciação para os seis cenários de 

taxa de juros nominais e de período de vida útil, e os custos de manutenção e 

operação, obtém-se a Tabela 48 abaixo: 
 

Tabela 48 - Custo de Produção de Água da configuração do Dessalinizador de Osmose 
Reversa e do Motor Gerador a Biodiesel. 

  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Custo de Produção de Água (CT) [R$] 
5%   17,50 17,02 16,79 
10%   17,98 17,53 17,33 
15%   18,51 18,10 17,94 

 

c) Configuração Dessalinizador de Osmose Reversa (OR) alimentado pela 
Rede Elétrica Convencional (Rede); 

 

No caso do dessalinizador de osmose reversa sendo alimentado pela rede 

elétrica convencional, somente os custos de capital referentes ao dessalinizador 

serão considerados, pois a rede elétrica já está instalada e não há necessidade de 

alteração. 

Assim, o custo de capital do dessalinizador de osmose reversa, apresentado 

na Tabela 42 é: 
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CCOR	  =	  R$ 205.520,00	  

Com base nestes custos, calcula-se o valor dos custos de depreciação pela 

equação (4.3) para os seis cenários combinados de taxa de juros e de vida útil dos 

componentes. A disponibilidade da planta, considerando o conjunto dessalinizador 

de osmose reversa e a rede elétrica convencional é de 90%. Assim, “E” é igual a 

90% e “Q” é igual a 50 m3. 

A Tabela 49 apresenta os custos de depreciação para os seis cenários. 

 

Tabela 49 - Resumo dos Custos de Depreciação (Cd) na configuração Dessalinizador de 
Osmose Reversa (OR) alimentado pela Rede Elétrica. 

  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Custo de Depreciação (Cd) [R] 
5%   1,62 1,20 1,00 
10%   2,04 1,65 1,47 
15%   2,49 2,14 2,00 

 

O custo de Manutenção e Operação do Dessalinizador de Osmose Reversa 

alimentado pela rede elétrica (CMOOR-Rede Elétrica) é igual a soma dos custos de 

manutenção e operação do dessalinizador de Osmose Reversa (CMOOR) e do custo 

de consumo de energia da rede elétrica para alimentar o dessalinizador (COp-Rede 

Elétrica). 

CMOOR-Rede Elétrica = CMOOR + COp-Rede Elétrica  

Com os dados da Tabela 43 e o valor do custo da energia calculada na 

seção 5.5 obtém-se:  

CMOOR-Rede Elétrica =	  R$ 16.352,00 + R$ 69.379,20	  

CMOOR-Rede Elétrica - =	  R$ 85.731,20	  

Este total, dividido pelo produto: 365 x E x Q, permite obter o custo de 

produção de água, considerando apenas os custos de manutenção e operação, com 

capacidade de produção diária (Q) de 50 m3 e disponibilidade (E) da planta de 90%. 

Portanto: 

CMO = R$ 5,22/m3 

O Custo Total se dá pela soma dos custos de depreciação com os custos de 

manutenção e operação. 

Com base na Tabela 50, Custo de Depreciação para os seis cenários de 

taxa de juros nominais e de período de vida útil, e os custos de manutenção e 
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operação, obtém-se a Tabela 50 abaixo. 

 

Tabela 50 - Custo de Produção de Água do Dessalinizador de Osmose Reversa com 
energia da Rede Elétrica Convencional. 

  Vida Útil (n) 10 anos 15 anos 20 anos 
Taxa de Juros (i) Custo de Produção de Água (CT) [R$] 
5%   6,84 6,42 6,22 
10%   7,26 6,87 6,69 
15%   7,71 7,36 7,22 

 

d) Custo do metro cúbico da água adquirida pela Organização 

Os custos da água adquirida pela Organização de Ensino Militar ALFA serão 

calculados para dois cenários. O primeiro considera apenas o consumo de água 

adquirida diretamente na concessionária. O segundo cenário inclui a quantidade de 

água adquirida por meio de caminhões pipas. 

No primeiro cenário serão considerados os dados contidos na seção 8.6, 

que apresenta o consumo total de várias organizações. Neste consumo total está 

incluído o que é realizado pela Organização de Ensino Militar ALFA. Com base nos 

dados da tabela conclui-se que foram consumidos 201.549 (duzentos e um mil 

quinhentos e quarenta e nove) metros cúbicos de água em 2014 e pagos R$ 

1.556.577,40 (um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e 

sete reais e quarenta centavos). Com isso, obtém-se o custo médio do metro cúbico 

de água adquirido na concessionária ao longo de 2014, que é de R$ 7,72 (sete reais 

e setenta e dois centavos). 

No segundo cenário, são considerados os dados contidos na seção 8.5, que 

apresenta o consumo médio diário, que é de 75 m3, o consumo médio diário por 

meio de caminhão pipa, 13,7 m3, e o custo médio do metro cúbico adquirido por 

caminhão pipa, que é R$ 24,00 (vinte e quatro reais). 

Consumo médio diário - 75 m3  

Consumo médio diário com caminhão pipa - 13,7 m3 

Custo médio do metro cúbico adquirido por caminhão pipa - R$ 24,00 

Consumo médio diário de água obtida na concessionária - 61,3 m3 

Custo médio do metro cúbico adquirido na concessionária - R$ 7,72 

Custo anual total com o consumo de água de caminhão pipa - R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais), obtido na seção 8.5, que é aproximadamente o 
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resultado do produto 365 x 13.7 x 24 

Custo anual total com o consumo de água da concessionária - R$ 

172.731,14 (cento e setenta e dois mil setecentos e trinta e um reais e catorze 

centavos), que é obtido pelo produto 365 x 61,3 x 7,72 

Custo total anual com o consumo de água - R$ 292.731,14, que é a soma do 

custo anual total com do consumo de água de caminhão pipa com o custo anual 

total do consumo de água da concessionária 

Consumo total anual de água em metros cúbicos é obtido pelo resultado do 

produto 365 x 75, que é 27.375 m3 

Dividindo-se o custo total anual, R$ 292.731,14, pelo consumo total anual, 

27.375 m3, obtém se o custo real do metro cúbico da água consumida pela 

organização, que é de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos).  

Resumo 

-‐ Custo do metro cúbico de água adquirido na concessionária - R$ 7,72 

-‐ Custo efetivo do metro cúbico de água adquirido (concessionária e caminhão 

pipa) - R$ 10,70 

 

5.7 RESUMO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DOCE POR 

CONFIGURAÇÃO 

 

Com base nos cálculos realizados, a Tabela 51 apresenta o resumo dos 

custos de produção de água nas três configurações, ou seja, o dessalinizador 

alimentado por energia dos painéis fotovoltaicos (FV-OR), alimentado por energia do 

motor gerador (Biodiesel-OR) e pela rede elétrica (Rede-OR), considerando os nove 

cenários de taxa de juros nominal anual e vida útil. 

 
Tabela 51 - Resumo dos custos de produção de água doce por metro cúbico para todas as 

configurações e todos os cenários de vida útil e taxa de juros. 

CUSTO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM R$ / METRO CÚBICO 

Vida útil x Taxa de Juros Configuração Dessalinizador - Fonte de Energia 

  FV-OR Biodiesel-OR- Rede-OR 
20 anos/ 5% a.a 12,47 16,79 6,22 
20 anos/ 10% a.a 16,60 17,33 6,69 
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Tabela 51 - Resumo dos custos de produção de água doce por metro cúbico para todas as 
configurações e todos os cenários de vida útil e taxa de juros (continuação). 

20 anos/ 15% a.a 21,29 17,94 7,22 
15 anos/ 5% a.a 14,25 17,02 6,42 
15 anos/ 10% a.a 18,15 17,53 6,86 
15 anos/ 15% a.a 22,53 18,10 7,36 
10 anos/ 5% a.a 17,93 17,50 6,84 
10 anos/ 10% a.a 21,61 17,98 7,26 
10 anos/ 15% a.a 25,67 18,51 7,71 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
6.1 PANORAMA GERAL 

 

A distribuição das fontes renováveis de água doce sobre as terras emersas 

do planeta ocorre de forma irregular. Existem regiões com significativa abundância e 

outras que enfrentam absoluta escassez. O Brasil detém a maior fonte renovável de 

água doce do mundo, enquanto que nos países do Golfo e do norte da África há 

carência desse precioso recurso. A relação entre o volume das fontes renováveis de 

água doce e as populações que ocupam os espaços geográficos adjacentes 

expressa de forma mais precisa o desafio das sociedades quanto ao uso consciente 

e sustentável dos recursos hídricos disponíveis para o desenvolvimento de suas 

atividades econômicas e sociais. Países com volumes expressivos de fontes 

renováveis de água doce e elevada densidade demográfica, como a China e a Índia, 

apresentam maior vulnerabilidade do que países em que essa relação é maior e, por 

conseguinte, mais favorável.  

A água é utilizada em várias atividades pelo ser humano para satisfazer 

suas necessidades sociais e econômicas. Os principais volumes retirados são 

utilizados na alimentação e agricultura, na produção de energia, na indústria, nos 

aglomerados humanos e em atividades relacionadas aos serviços prestados pelos 

ecossistemas. A agricultura é o setor que mais consome água no mundo, 

respondendo por cerca de 70% da retirada das fontes renováveis de água doce. 

As pressões sobre os recursos hídricos tendem a aumentar. As projeções 

sobre crescimento da população do mundo e a tendência de concentração em áreas 

urbanas, acompanhadas das alterações profundas no nível de desenvolvimento dos 

países, indicam que haverá uma forte demanda por recursos hídricos para a 

produção de alimentos, serviços de saneamento, abastecimento de água e de 

eletricidade para fins domésticos e que podem afetar a capacidade dos 

ecossistemas em prover água de forma regular e com a qualidade necessária para 

satisfazer a demanda da humanidade. Alimentos e energia serão os principais 

vetores de pressão sobre os recursos hídricos, baseados tanto no crescimento da 

população e no desenvolvimento dos países, assim como na alteração dos hábitos 

alimentares da sociedade e pelo crescimento acelerado da produção de 

biocombustíveis. Ameaça mais grave ainda advém das mudanças climáticas, que 
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têm influenciado o ciclo hidrológico de maneira intensa, inserindo incertezas quanto 

à previsão da disponibilidade futura de água. 
A escassez de fontes renováveis de água doce em alguns países suscitou a 

busca por soluções alternativas para suprir suas principais demandas por água. 

Enquadram-se nesse cenário países com elevadas reservas de combustíveis 

fósseis, cuja capacidade de produção de energia excede suas necessidades e gera 

oportunidade para produzir água por meio da dessalinização da água do mar. Os 

países do Golfo são os que mais se beneficiam dessa condição, pois possuem 

abundantes reservas de petróleo. Todavia, a produção de energia por meio de 

combustíveis fósseis gera emissão de gases do efeito estufa e causam severos 

impactos ambientais.  

Entre as tecnologias de dessalinização disponíveis para uso, os processos 

mais utilizados comercialmente incluem a Osmose Reversa (OR), a Destilação 

Multiestágios (MSF), a Destilação Multiefeitos (MED) e a Compressão Mecânica de 

Vapor (MVC). Uma pequena parcela utiliza a Eletrodiálise (ED), que tem seu 

emprego restrito à água salobra de baixo teor salino. 

Existem, atualmente, mais de 16.000 plantas de dessalinização no mundo, 

com capacidade operacional total de cerca de 70 milhões m3/dia, sendo que 53% 

dessa capacidade provém de plantas que empregam a Osmose Reversa, segundo 

dados obtidos no site Desaldata.com.  
Os processos de dessalinização são altamente dependentes de energia, 

principalmente, quando se utiliza a água do mar como água de alimentação. O 

elevado consumo de energia, seja térmica e/ou elétrica, contribui para que os custos 

desse insumo representem o maior peso nos custos de produção da água, para 

todos os métodos de dessalinização, incluindo a Osmose Reversa (OR), a 

Destilação Multiefeitos (MED) e a Destilação Multiestágios (MSF), mesmo nas 

instalações de grande porte. 

Estudos e pesquisas sobre dessalinização têm sido direcionados para 

reduzir o consumo de energia. No caso específico da dessalinização que utiliza a 

OR, a principal demanda de energia do processo está relacionada à pressurização 

da água de alimentação. Já existem plantas de dessalinização de grande porte com 

sistemas de recuperação de energia, que utilizam a água do mar, em que o 

consumo de energia se situa na faixa de 5 kWh/m3, enquanto que em instalações de 

pequeno porte, sem sistema de recuperação de energia, a demanda pode exceder 
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15 kWh/m3. Há estudos que comprovaram que o consumo, para a tecnologia por 

membrana, especificamente para a OR, tendo a água do mar como água de 

alimentação, situa-se na faixa de 4 a 8 kWh/m3. Estudos também indicaram que o 

mínimo teórico de energia requerida para uma planta de OR com membranas para 

água do mar é de 1,08 kWh/m3. 

A redução contínua e sistemática do consumo de energia pelas plantas de 

dessalinização, especificamente a OR, abre perspectivas promissoras para o uso de 

energia renovável como insumo na produção de energia e água pelos países em 

desenvolvimento. Isto decorre dos avanços tecnológicos alcançados pelas energias 

renováveis, que vem reduzindo seus custos de produção, associado ao aumento 

dos preços dos produtos petrolíferos e ao esgotamento das reservas, sendo que a 

principal vantagem advém da característica de causar baixo impacto ambiental. 

Existe uma gama extensa de tecnologias para explorar o uso de energia 

renovável. A energia solar pode ser utilizada com coletores de calor de alta 

eficiência ou pela produção de eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos. A 

energia eólica também já está estabelecida como fonte renovável de energia, com o 

uso de aerogeradores, que podem produzir a energia elétrica necessária para 

alimentar os processos de dessalinização que utilizam eletricidade. Essas duas 

fontes já estão amadurecidas e, em locais em que se apresentam de forma 

abundante, têm sido aproveitadas como fontes de energia para alimentar plantas de 

dessalinização para produzir água doce.  

Não se deve ignorar, entretanto, alguns problemas relacionados à energia 

renovável. O custo, em geral, ainda é elevado quando comparado com as fontes de 

energia convencionais, o que impede que seja utilizada em instalações de 

dessalinização de grande porte. Outra limitação é a natureza intermitente e 

estocástica da maioria das fontes renováveis de energia, que exige um sistema de 

armazenamento para evitar desperdício do excesso de produção de energia, bem 

como para garantir o funcionamento da unidade de dessalinização durante 

condições meteorológicas desfavoráveis. O sistema mais comum para 

armazenamento de energia é composto por baterias. O uso de baterias tem as 

desvantagens do ciclo de vida curto, alto custo de manutenção e são prejudiciais ao 

meio ambiente. Como resultado, as baterias têm sido propostas apenas para plantas 

de pequena escala.  

O aumento da utilização da energia renovável, com substancial redução de 
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custos, associada à redução no consumo de energia pelos processos de 

dessalinização, principalmente os que utilizam membranas, no caso a OR, vem 

impulsionando a combinação de processos de dessalinização com fontes de energia 

renovável. 
A tecnologia por membranas vem se destacando na combinação com a 

energia solar em face de sua elevada taxa de recuperação, que é taxa de conversão 

de água salgada/salobra em água potável, e a menor demanda por energia. Cerca 

de 52% das plantas de dessalinização que utilizam energia solar indireta empregam 

membranas, especificamente a Osmose Reversa.  

A energia eólica, cujo amadurecimento e comercialização já estão 

consolidados, pode também ser utilizada nas regiões que favorecem a utilização de 

aerogeradores e próximas do litoral e constituem-se em alternativa viável para 

utilização com plantas de dessalinização por membranas.  

A seleção apropriada das fontes renováveis de energia para uso combinado 

com plantas de dessalinização depende de fatores como tamanho da planta, 

salinidade da água de alimentação, localização da planta, disponibilidade de energia 

elétrica das redes convencionais, infraestrutura técnica e a disponibilidade local de 

energia renovável e opções de armazenamento. 

Os custos de produção de água doce com técnicas de dessalinização 

sofrem variações, dependendo do tipo de água de alimentação. Comparando-se o 

custo de produção entre a dessalinização que utiliza água do mar com a que faz uso 

de água salobra, observa-se que o primeiro alcança valores de 3 a 5 vezes o do 

segundo, considerando uma planta com as mesmas dimensões e características 

(AL-KARAGHOULI, RENNE, KAZMERSKI, 2009). 

Estudos realizados sobre a análise e avaliação econômica da dessalinização 

encontraram custos de produção de água doce na faixa de U$ 0,50/m3, para plantas 

de grande capacidade e em alguns locais com condições específicas, enquanto em 

outras regiões, em condições menos favoráveis, os custos alcançaram até o dobro, 

na faixa de U$ 1,00/m3. Esses custos apresentam valores que já são competitivos 

com outras formas convencionais de produção de água, principalmente em 

situações que exigem elevados custos para transferir a água ou que requerem a 

construção de barragens, reservatórios ou canais de transferências (GHAFFOUR, 

MISSIMER, AMY, 2012). Outros estudos, sobre os custos de produção de água 
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utilizando as tecnologias de dessalinização e energia solar como fonte, encontraram 

custos na faixa de U$ 3 a U$ 27 por metro cúbico, sendo os menores valores 

referentes à utilização de água salobra como água de alimentação e os maiores 

fazendo uso da água do mar (ALI, FATH, ARMSTRONG, 2011).  

A busca contínua de soluções para a redução dos custos associados à 

dessalinização tem sido objeto de pesquisas e estudos. No caso de plantas 

combinadas com painéis fotovoltaicos, as pesquisas apontam para a necessidade 

de melhoria da eficiência desses painéis. Em relação aos dessalinizadores por 

osmose reversa, há iniciativas e estudos para aprimorar o sistema de membranas, o 

bombeamento de alta eficiência, a recuperação de energia, desenvolver materiais 

avançados das membranas, assim como novas tecnologias. Outra solução é instalar 

plantas de dessalinização por OR combinadas com usinas de geração de energia, 

visando utilizar a água de refrigeração. Ao ser aquecida, há ganho de temperatura 

entre 5ºC e 15ºC, superior à temperatura da água do mar, que provoca uma redução 

entre 5 a 8% na pressão de alimentação, concorrendo para gerar economia com 

energia. A utilização de tomadas de água no leito do mar é apontada como outra 

ação para reduzir custos, pois afetam diretamente os custos operacionais 

associados à manutenção das tomadas em mar aberto. 

O Brasil dispõe da maior fonte renovável de água doce do planeta. A 

disponibilidade hídrica per capita/ano alcança 41.405 m3 (FAO, 2014), que indica 

uma situação satisfatória, quando comparada aos valores dos demais países. 

Todavia, essa condição não expressa a desigual distribuição espacial dos recursos 

hídricos no território brasileiro. A maior parte desses recursos, cerca de 75%, 

concentra-se na Região Hidrográfica (RH) Amazônica, onde existe o menor 

contingente populacional e as demandas consuntivas possuem valores reduzidos. 

Por outro lado, as RH Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste 

Ocidental e Parnaíba são as que possuem as menores disponibilidades hídricas do 

país.  

Assim como no mundo, e mesmo com a baixa utilização de áreas 

potencialmente irrigáveis, o setor agrícola é o responsável pela maior parte do uso 

consuntivo da água no Brasil, tendo alcançado em 2010 a vazão de retirada de 1270 

m3/s, ou seja, 54% do total, e pelo consumo de 72% da vazão que é efetivamente 

consumida. As RH Paraguai, Amazônica, Atlântico Nordeste Ocidental e Parnaíba 

apresentam baixas vazões de retirada. Nas demais RH, há o predomínio do uso da 
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água em irrigação, com exceção da RH Atlântico Sudeste, que é a única do país em 

que o uso urbano prevalece sobre os demais. 

As regiões metropolitanas do país enfrentam situações de criticidade quali-

quantitativa, pois existe alta demanda sobre os recursos hídricos para atender o 

abastecimento urbano, associada a uma grande descarga de esgotos em face de 

uma inadequada rede de coleta e tratamento.  

As principais vulnerabilidades enfrentadas pelas fontes renováveis de água 

doce no país incluem a situação da vegetação nas RH, que influencia a integridade 

hidrológica, pois decorre de mecanismos naturais de controle, como o equilíbrio 

existente entre a cobertura vegetal e a água, especialmente nas regiões das 

nascentes dos rios. Anomalias de chuva, que consistem nos desvios de precipitação 

determinados a partir da comparação com as médias históricas, também, 

representam vulnerabilidades. Há ainda ameaças provenientes dos acidentes 

ambientais e do uso de agrotóxicos e fertilizantes, que estão presentas nas RH que 

concentram as atividades de agricultura. E, analogamente ao que ocorre no mundo, 

o Brasil está suscetível aos eventos associados às mudanças climáticas. Os últimos 

registros indicam descontinuidade das médias históricas de precipitação no país. O 

risco é elevado e todas as atividades que utilizam a água como insumo devem 

considerar as incertezas futuras quanto à sua disponibilidade. 

O semiárido brasileiro apresenta situação de elevada escassez hídrica e 

concentra, segundo o censo Demográfico de 2000, 12,3% da população do país, 

20.858.264 de habitantes, distribuída em 1.133 municípios. E os efeitos das 

mudanças climáticas sobre o semiárido podem agravar ainda mais o cenário de 

escassez hídrica que já predomina na região. Ainda assim, existe nas rochas 

cristalinas do semiárido a presença de águas subterrâneas, que possuem alto teor 

salino e baixa vazão.  

O aproveitamento das fontes de água subterrânea com teor salino que 

existem no semiárido ocorre por meio do Programa Água Doce, estabelecido pelo 

Governo Federal, que visa assegurar acesso permanente à água de qualidade para 

o consumo humano por meio do uso sustentável dessas fontes, incorporando 

cuidados ambientais e sociais na gestão de sistemas de dessalinização. 

O programa utiliza a técnica de dessalinização por Osmose Reversa, que 

retira o teor salino das águas subterrâneas tornando-as adequadas para o consumo 

humano, e possui sistemas produtivos, que além de minimizarem os impactos 
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ambientais decorrentes do concentrado, contribuem para a segurança alimentar. 

O sistema produtivo é o diferencial do programa, pois corrige falhas em 

programas anteriores e é capaz de utilizar o concentrado em diversas fases, desde a 

criação de tilápias, passando pelo aproveitamento do efluente enriquecido com 

matéria orgânica na irrigação de erva-sal para produzir feno, e fechando o sistema 

de produção integrado com a alimentação de caprinos, ovinos e bovinos com a 

forragem. 

A crítica ao programa recai sobre o não aproveitamento das condições de 

irradiação existentes no semiárido para a produção de energia elétrica, por meio de 

painéis fotovoltaicos, para os sistemas de dessalinização, que se constituem em 

plantas de pequena capacidade, e que poderiam ser instaladas em locais isolados, 

até mesmo sem acesso à rede elétrica. 

O Brasil possui potencial para aproveitamento de energias renováveis. Em 

todo o território nacional as condições de irradiação solar são favoráveis à utilização 

da energia solar. Existe, também, elevado potencial para a produção de 

biocombustíveis como é o caso do biodiesel. Seu emprego, em substituição aos 

combustíveis de origem fóssil, apresenta vantagens ambientais como a redução de 

gases de efeito estufa, o fato de ser biodegradável e possuir maior eficiência na 

combustão, ter a capacidade de efetuar o sequestro de carbono, possuir menor teor 

de enxofre e de compostos aromáticos e ser menos tóxico. Entre as vantagens 

energéticas estão a confiabilidade, ponto de fulgor mais elevado, a redução do uso 

de combustíveis fósseis, a pronta disponibilidade e a capacidade de ser renovável. 

Como vantagens socioeconômicas estão incluídas a sustentabilidade, a própria 

variedade de combustíveis, a possibilidade de aumentar a arrecadação de impostos, 

assim como do aumento de investimentos em instalações e equipamentos, a 

competitividade internacional e a redução da dependência de importação de 

petróleo.  

Portanto, no Brasil, sob determinadas condições, justifica-se a geração de 

energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos e por motores geradores 

alimentados por biodiesel, que é uma fonte limpa e renovável de energia. A 

combinação dessas fontes com plantas de dessalinização, principalmente de 

pequeno porte, é viável e tem vantagem de permitir tanto a produção de água como 

de energia de forma autônoma. 
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A geografia e a distribuição da população brasileira ao longo do seu território 

revela elevada atratividade do mar. A maior parte da população está concentrada 

nas proximidades do litoral. Considerando apenas as regiões metropolitanas das 

capitais dos estados da federação que estão situadas no litoral, constata-se que 

cerca de 18 % da população está ao lado do mar, uma fonte inesgotável de água 

salgada. No caso de incluir a RM de São Paulo, pela sua proximidade com o litoral, 

este percentual alcança 28 % da população, ou seja, mais de 50 milhões de pessoas 

vivem em regiões metropolitanas próximas ao mar.  

O Estado do Rio de Janeiro, que possui 75% de sua população concentrada 

na Região Metropolitana da capital, utiliza 63% da vazão de retirada para uso 

urbano. E como várias outras regiões metropolitanas do país apresenta um cenário 

de criticidade quali-quantitativa. Todavia, o estado tem a geografia como uma aliada 

diante de qualquer pressão sobre o fornecimento de água. Sua configuração 

geográfica privilegiada possui várias baías, lagoas e o próprio mar, que se 

constituem em fontes com potencial para permitir a produção de água doce por meio 

da dessalinização. A RM do Rio de Janeiro, que concentra a maior população 

urbana do país às margens do litoral, é favorecida por ser circundada pelas Baías de 

Guanabara e Sepetiba, assim como pelo Oceano Atlântico.  

Não menos importante é a possibilidade de utilizar o potencial de 

aproveitamento da energia solar para produzir energia que pode ser combinada com 

as plantas de dessalinização, principalmente as de pequena capacidade. Esse 

potencial é ilustrado pelos dados de irradiação solar obtidos, por meio do programa 

Sundata, para as coordenadas, latitude e longitude, da Ilha do Governador, cidade 

do Rio de Janeiro-RJ, onde está localizada a Organização de Ensino Militar ALFA. O 

programa indicou dados da estação mais próxima que é a da Penha, e apresentou 

os dados de irradiação, que estão indicados na Figura 67. 

 

 

3,00	  
3,50	  
4,00	  
4,50	  
5,00	  
5,50	  
6,00	  

JAN	   FEV	   MAR	   ABR	   MAI	   JUN	   JUL	   AGO	   SET	   NOV	   DEZ	  

Estação	  Penha	  -‐	  Rio	  de	  Janeiro	  -‐	  RJ	  

Irr
ad

ia
çã
o	  
so
la
r	  (
kW

h/
m
2.
di
a)
	  



214 

 

Figura 67 - Irradiação solar média mensal em kWh/m2.dia na estação da Penha-RJ 
Fonte - CRESESB, programa Sundata. 

 

A política nacional de incentivo à produção de biodiesel, obrigando, por lei, 

que o diesel comercializado tenha em sua composição o percentual de 7% de 

biodiesel, é outro fator que potencializa o uso desse insumo na produção de energia 

elétrica por motores geradores. 

Esses argumentos foram utilizados para estabelecer a configuração da 

planta de dessalinização e as fontes de energia para a produção de água doce. A 

planta de dessalinização por osmose reversa será alimentada por painéis 

fotovoltaicos e por um motor gerador movido a biodiesel. Não considera a utilização 

de baterias, em face das desvantagens como o seu ciclo de vida curto, alto custo de 

manutenção e seus impactos ao meio ambiente, e terá como reserva para as 

situações de baixa produção de energia pelos painéis fotovoltaicos a própria rede 

elétrica e, eventualmente, o motor gerador a biodiesel. 

 

6.2 PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO COM USO DE ENERGIA RENOVÁVEL 

 

O projeto de produção de água doce com uma planta de dessalinização com 

uso de energia renovável gerada a partir de painéis fotovoltaicos e de um motor 

gerador movido a biodiesel apresentou os custos constantes da Tabela 51. Para 

ampliar a análise, foi também considerada a alimentação da planta pela rede elétrica 

com os custos do kWh da concessionária que fornece energia para a Organização 

de Ensino Militar ALFA.  

As principais referências de custos, baseadas nas informações obtidas na 

Organização de Ensino Militar ALFA permitiram calcular o custo do kWh fornecido 

pela concessionária e o custo do metro cúbico de água fornecida pela CEDAE. 

O custo médio da energia elétrica (kWh) fornecida pela concessionária no 

ano de 2014 foi de R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos). E o custo médio do metro 

cúbico de água fornecida pela CEDAE foi de R$ 7,72 (sete reais e setenta e dois 

centavos). 

Foram considerados seis cenários de taxa de juros nominais ao ano e vida 

útil para ampliar a análise. São três os cenários de taxas de juros nominais ao ano: 

5%, 10% e 15%. Para a vida útil, foram considerados três cenários, pois não houve 
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por parte dos fornecedores uma indicação clara sobre a vida útil dos equipamentos 

orçados. Os custos de produção de água doce por metro cúbico, para todas as 

configurações e todos os cenários de vida útil e taxa de juros nominais, encontram-

se detalhados na Tabela 51. 

Os custos de produção da água doce utilizando a configuração do 

dessalinizador de Osmose Reversa com o arranjo de painéis fotovoltaicos (FV-OR) 

são fortemente influenciados pelos altos investimentos em custos de capitais para 

adquirir o dessalinizador e o arranjo de painéis fotovoltaicos, fazendo com que os 

custos de depreciação variem entre R$ 8,89/m3 e R$ 22,08/m3. O custo de operação 

e manutenção, que atingiu R$ 3,58/m3, representa a menor parcela, pois esse tipo 

de custo é reduzido para o dessalinizador e o arranjo de painéis fotovoltaicos não 

exige custos expressivos. O custo total de produção varia, então, de R$ 12,47/m3 a 

R$ 25,67/m3, compatível com dados obtidos na literatura analisada, que cita valores 

até U$ 27/m3. Este custo também é influenciado pelo do fato do conjunto FV-OR 

operar apenas seis horas por dia, em face das condições de irradiação solar, ou 

seja, do período de luz solar, que alcança o painel fotovoltaico. A variação entre a 

melhor condição de taxa de juros e vida útil, 5 % a.a. e 20 anos, e a pior condição, 

15% a.a. e 10 anos, alcança 105%, ou seja, a pior condição apresenta custo de 

produção de água duas vezes a melhor condição. 

O custo de depreciação representa cerca de 71% do custo total com taxa de 

juros de 5% ao ano e vida útil de 20 anos, e atinge 86% com taxa de juros de 15% 

a.a. e vida útil de 10 anos. Além disso, os custos de depreciação para as condições 

menos favoráveis, com taxa de juros de 15% a.a. e vida útil de 10 anos, ou seja, R$ 

22,08/m3, chegam a ser 2,5 vezes superiores aos obtidos nas melhores condições, 

com taxa de juros de 5% a.a. e vida útil de 20 anos, ou seja, R$ 8,89/m3, 

demonstrando a importância de manter e operar os equipamentos por mais tempo e 

buscar taxas de juros a.a. cada vez menores.  
Assim, verifica-se que na utilização da configuração dessalinizador de 

osmose reversa e painéis fotovoltaicos (FV-OR) há predominância dos custos de 

capitais sobre os custos de operação e manutenção, sendo necessárias ações para 

reduzir esses custos, principalmente através de políticas para isenção de impostos, 

tanto dos dessalinizadores como dos arranjos de painéis fotovoltaicos, além de 

ações para manter e operar os equipamentos por um período que seja o mais longo 

possível. É imperiosa, também, a adoção de uma política econômica vigorosa para a 
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redução sistemática e contínua das taxas de juros praticadas no país. 

Para a configuração do dessalinizador e o motor gerador (Biodiesel-OR), os 

custos de produção da água tem o predomínio dos custos de operação e 

manutenção, em face dos elevados valores necessários para operar e manter o 

motor gerador. Os custos de depreciação são inferiores ao do conjunto FV-OR, em 

face dos custos de capitais reduzidos relacionados ao motor gerador e da 

disponibilidade diária da planta, que pode operar em 90% do tempo. O custo de 

depreciação varia entre R$ 1,16/m3 e R$ 2,88/m3, que representa apenas 7% sobre 

o total na melhor condição de taxa de juros e de vida útil, 5 % a.a. e 20 anos, e de 

15% na pior condição, 15% a.a e 10 anos. O custo de operação e manutenção, que 

atingiu R$ 15,63/m3, representa 93% do custo total na melhor condição e 84% na 

pior, representando a maior parcela, pois o motor gerador possui custos de 

manutenção elevados e consomem biodiesel com preços, também, altos. O custo 

total de produção varia, então, de R$ 16,79/m3 a R$ 18,51/m3. Diferente da 

configuração FV-OR, a configuração Biodiesel-OR apresenta uma pequena 

variação, apenas 10%, nos custos totais de produção de água entre a melhor e a 

pior condição de taxa de juros e de vida útil.  

Assim, verifica-se que na utilização da configuração com o dessalinizador e 

o motor gerador os custos de operação e manutenção têm predominância sobre os 

custos de produção, pois são influenciados, principalmente pelo elevado preço dos 

combustíveis. Aumentar a produção de biodiesel e estabelecer políticas de redução 

de preço são de fundamental importância para a diminuição dos custos de produção 

com biodiesel. 

Para a configuração do dessalinizador alimentado pela rede elétrica (Rede-

OR), os custos de produção da água tem o predomínio dos custos de operação e 

manutenção, pois os custos de depreciação só são influenciados pelos custos de 

capitais do dessalinizador, que são inferiores aos custos de capitas das 

configurações FV-OR e Biodiesel-OR. A planta pode operar com disponibilidade 

diária de 90%. O custo de depreciação varia entre R$ 1,00/m3 e R$ 2,49/m3. Os 

custos de operação e manutenção alcançam R$ 5,22/m3, decorrente da utilização de 

energia elétrica da rede e dos custos de operação e manutenção do dessalinizador. 

Assim, os custos de produção da água variam entre R$ 6,22/m3 e R$ 7,71/m3. O 

custo de operação e manutenção, que atingiu R$ 5,22/m3, representa 84% na 

melhor condição de taxa de juros e de vida útil, 5 % a.a. e 20 anos, e de 68% na pior 
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condição, 15% a.a. e 10 anos. Estes valores são inferiores aos custos da água 

adquirida pela organização na CEDAE, cujo valor médio do metro cúbico ao longo 

de 2014 foi de R$ 7,72. 

Assim, com a utilização do dessalinizador e da rede elétrica existe vantagem 

econômica, justificando o seu uso. Todavia, em relação ao meio ambiente, não se 

tem certeza da origem da energia elétrica utilizada, que pode ser gerada por 

termelétricas, que geram impactos ambientais por meio da queima de combustíveis 

fósseis. 

A utilização da configuração FV-OR apresenta preços competitivos com a 

combinação de taxas de juros de 5% a.a e vida útil de 20 anos, ou seja, custo de 

produção de água de R$ 12,47/m3, considerando o fato de produzir uma quantidade 

de água a partir da geração própria de energia de fonte renovável, sem qualquer 

impacto ambiental. Com o aumento da taxa de juros e redução da vida útil, os custos 

de produção deixam de ser competitivos, mas, ainda assim, possuem a vantagem 

de produzir sua própria energia e minimizar os efeitos de escassez hídrica pela 

produção de parcela de água potável para a condução das atividades da 

organização. 

A utilização da configuração Biodiesel-OR apresenta custos de produção 

elevados, principalmente pelos custos de operação e manutenção. A influência no 

custo de produção de água pela taxa de juros e pela vida útil é pequena, pois o 

preço final varia apenas entre R$ 16,79/m3 e R$ 18,51/m3. Todavia, persistem os 

benefícios de produção autônoma de água e energia para a condução das 

atividades da organização. 

O custo do metro cúbico de água efetivamente pago pela Organização, 

considerando a água obtida na concessionária e a água adquirida por meio de 

caminhões pipas, chega a R$ 10,70. 

Comparando-se o custo real pago de R$ 10,70 pelo metro cúbico de água 

com os custos de produção de água pelo dessalinizador nas diversas configurações, 

observa-se que a configuração Rede-OR apresenta vantagem econômica e pode ser 

inserida como alternativa no sistema de gestão de recursos hídricos da organização. 

As demais configurações, FV-OR e Biodiesel-OR, mesmo com custos superiores ao 

custo real pago pela organização, constituem-se em fontes alternativas de produção 

de água e aumentam sobremaneira a segurança hídrica, necessária para a 

condução de suas principais atividades diárias. 
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6.3 CONCLUSÕES 

 

A água é um recurso imprescindível à vida e não há mais certeza da 

sustentabilidade das fontes renováveis de água doce nos níveis até aqui gerados 

pelo ciclo hidrológico, o que pode comprometer de forma dramática o futuro da 

humanidade. 

A distribuição da água no mundo ocorre de forma irregular. A maior parte 

das fontes renováveis de água doce está em regiões de pouca demanda pelos seres 

humanos, como a Amazônia, o Canadá e o Alasca. Quando se considera o total das 

fontes renováveis de água doce por habitante, obtém-se com mais realismo a 

relação da água com o ser humano, e contribui para uma melhor compreensão 

dessa distribuição ao longo da superfície do planeta, fornecendo uma indicação da 

disponibilidade de água tanto para fins econômicos como para fins sociais. O 

resultado é a existência de países com absoluta escassez, como os que estão 

localizados no norte da África e Península Arábica, e outros sem qualquer tipo de 

vulnerabilidade como é o caso do Canadá, da Rússia e do Brasil. 

As fontes renováveis de água doce estão sob elevado estresse em várias 

regiões do planeta e ameaçadas em todo o globo pelo aumento sistemático da 

demanda por recursos hídricos. Demanda que tende a aumentar em face da 

necessidade de produção crescente de alimentos e energia para atender 

populações cada vez maiores, associada às alterações no nível de desenvolvimento 

dos países, assim como na mudança dos hábitos alimentares da sociedade, e pelo 

crescimento acelerado da produção de biocombustíveis. Entretanto, uma ameaça 

ainda mais grave advém das mudanças climáticas, que têm influenciado o ciclo 

hidrológico de maneira intensa, inserindo incertezas quanto à previsão da 

disponibilidade futura de água. 

A escassez absoluta de recursos hídricos nos países do Golfo, que detêm 

reservas excedentes de combustíveis fósseis para a produção de energia, suscitou a 

utilização da dessalinização como fonte alternativa para a produção de água doce, 

visando atender as principais demandas socioeconômicas de suas populações. 

Nesses países, a dessalinização é amplamente utilizada e responsável pela maior 

parcela de produção. 

As tecnologias de dessalinização mais utilizadas no mundo incluem a 
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Osmose Reversa (OR), a Destilação Multiestágios (MSF), a Destilação Multiefeitos 

(MED) e a Compressão Mecânica de Vapor (MVC). Existem atualmente mais de 

16.000 plantas de dessalinização no mundo, com capacidade operacional total de 

cerca de 70 milhões m3/dia e 53% dessa capacidade é gerada por plantas que 

empregam a Osmose Reversa (Desaldata.com, 2014).  

O Brasil possui a maior fonte renovável de água doce do mundo, que está 

distribuída de forma irregular ao longo do seu território. Existem regiões com elevado 

estresse hídrico que incluem o semiárido nordestino e várias regiões metropolitanas. 

A escassez do semiárido provém de características fisiográficas naturais, enquanto 

nas regiões metropolitanas os principais fatores responsáveis pela criticidade quali-

quantitativa decorrem da alta demanda por recursos hídricos para atender o 

abastecimento urbano, associada a grande descarga de esgotos em face de uma 

inadequada rede de coleta e tratamento. 

As fontes renováveis de água doce no Brasil encontram-se ameaçadas 

ainda pelo desmatamento, principalmente nas cabeceiras dos rios, pelos acidentes 

ambientais, pelas anomalias de chuva, pela utilização de agrotóxicos e fertilizantes 

e, também, pelos efeitos adversos provocados pelas mudanças climáticas. 

O Programa Água Doce, ao utilizar a dessalinização como alternativa para 

prover água de qualidade para o consumo humano por meio do aproveitamento 

sustentável de águas subterrâneas, evidencia a aplicação de um sistema de gestão 

que contempla diversos componentes, e que tem como destaque a preocupação na 

utilização do concentrado, cujo resultado final permite a alimentação de caprinos, 

ovinos e bovinos com a forragem, contribuindo para a segurança alimentar das 

populações atendidas pelo programa. Todavia, o programa teria mais flexibilidade 

para escolher locais de instalação das plantas de dessalinização se recorresse ao 

uso de painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica, pois permitiria a instalação 

em locais isolados e sem acesso à rede elétrica, ampliando ainda mais as 

possibilidades do programa. 

A distribuição da população brasileira em seu território se notabiliza pela sua 

concentração nas proximidades do litoral. É um contingente expressivo com 

significativas demandas por água doce para atender suas diversas necessidades. 

Há no país uma vocação natural para suprir demandas crescentes de água doce por 

meio da dessalinização combinada com energias renováveis, em face de possuir 

elevado potencial de aproveitamento de energia solar em praticamente todo seu 
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território e ser favorecida por políticas de incentivo ao uso de biocombustíveis como 

é o caso do biodiesel. Essas condições são potencializadas na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, que concentra a maior população urbana do país às margens do 

litoral e na qual a situação dos recursos hídricos apresenta criticidade quali-

quantitativa. 

A análise de custos da produção de água doce para a Organização de 

Ensino Militar ALFA nas diversas configurações permite concluir: 

a) A utilização da configuração FV-OR, cujos custos de produção de água 
variam entre R$ 12,47/m3 a R$ 25,67/m3, apresenta preços competitivos 
com a combinação de taxas de juros de 5% a.a. e vida útil de 20 anos, 
considerando o fato de produzir uma quantidade de água a partir da geração 
própria de energia de fonte renovável, sem qualquer impacto ambiental. 
Com o aumento da taxa de juros e redução da vida útil estes custos deixam 
de ser competitivos, mas ainda assim possuem a vantagem de produzir sua 
própria energia e minimizar os efeitos de escassez hídrica pela produção de 
parcela de água potável para a condução das atividades da organização.  
 

b) A utilização da configuração Biodiesel-OR apresenta custos de produção 
elevados, principalmente pelos custos de operação e manutenção, em face 
dos elevados preços dos combustíveis no país. A influência no custo de 
produção da água pelos custos de capitais é pequena, pois o preço final 
varia apenas entre R$ 16,79/m3 e R$ 18,51/m3. Todavia, persistem os 
benefícios de produção autônoma de água e energia para a condução das 
atividades da organização. 
 

c) A configuração Rede-OR apresenta custos de produção inferiores ao 
preço do metro cúbico pago à Concessionária em qualquer cenário de taxa 
de juros e vida útil. Enquanto o custo médio do metro cúbico de água pago à 
CEDAE em 2014 foi de R$ 7,72, em qualquer cenário de taxas de juros e 
vida útil considerado na pesquisa, o custo de produção variou de R$ 6,22/m3 
a R$ 7,71/m3. Todavia, em relação ao meio ambiente, não se tem certeza da 
origem da energia elétrica utilizada, que pode ser gerada por termelétricas, 
que geram impactos ambientais por meio do uso de combustíveis fósseis. 
 

d) A utilização da planta de dessalinização alimentada pela rede elétrica 
torna-se mais vantajosa quando se compara os custos de produção de água 
com o custo efetivamente pago pela organização, que combina os custos de 
obtenção na concessionária com os relativos à aquisição por meio de 
caminhões pipas, que alcança R$ 10,70/m3, cerca de 39% superior ao maior 
valor utilizando-se a rede elétrica. Este custo efetivo também aumenta a 
competitividade da configuração FV-OR, que alcança R$ 12,47/m3, na 
melhor combinação de taxa de juros e vida útil, 5% a.a. e 20 anos, sem 
considerar, ainda, os benefícios decorrentes de se utilizar uma fonte de 
energia renovável e limpa. 
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Portanto, organizações com fácil acesso à água do mar que possuem 

demandas elevadas de água, com custos também expressivos, devem investigar a 

produção autônoma de água doce por meio da dessalinização por osmose reversa. 

Uma possível combinação dessa técnica de dessalinização com o uso de energias 

renováveis deve, também, compor o objeto de análise, pois há potencial de uso da 

energia solar em todo o território nacional, assim como da energia eólica em 

algumas regiões litorâneas. E o uso do biodiesel em todo o país, que tem o seu uso 

incentivado por políticas públicas em todo o país, representa oportunidade para a 

geração de energia elétrica proveniente de motor gerador alimentado com esse tipo 

de combustível para suprir a demanda de energia necessária aos dessalinizadores 

que utilizam a técnica de osmose reversa. 

É necessário, todavia, a continuidade dos estudos visando avaliar a 

viabilidade econômica de plantas de dessalinização de osmose reversa com 

diferentes capacidades de produção, utilizando formas variadas de energias 

renováveis, que possam ser utilizadas em áreas próximas do litoral, como é o caso 

da energia eólica e da que provém das marés e das ondas. 

 

6.4 SUGESTÕES 

 

A seguir são apresentadas algumas sugestões no sentido de potencializar o 

uso da dessalinização através de sistemas de Osmose Reversa: 

Estabelecer um centro de estudos sobre a dessalinização com Osmose 

Reversa por meio de convênios entre universidades, governo federal, governo 

estadual e a Marinha do Brasil, que é um usuário tradicional da técnica de osmose 

reversa para produzir água potável em seus navios, quando em viagem. 

Promover política de incentivos fiscais para a redução dos custos de 

produção de painéis fotovoltaicos e equipamentos correlatos, a fim de aumentar a 

escala e reduzir os custos de produção. 

Adotar política econômica de redução sistemática da taxa de juros e adoção 

de procedimentos de manutenção dos equipamentos para prolongar o máximo à 

vida útil dos equipamentos. 

Avaliar a possibilidade de utilizar painéis fotovoltaicos em plantas de 

dessalinização no Programa Água Doce. 

Atualização do documento Base do Programa Água Doce para avaliar as 
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condições do programa e se os resultados estão alcançando os objetivos originais. 

Ampliar a rede de monitoramento dos rios e córregos no país, por meio de 

sensores que emitam automaticamente os dados coletados pela Agência Nacional 

de Águas. 

Legislação específica sobre a utilização de dessalinização na utilização da 

água de baías, lagoas, e do próprio mar, e criação de um cadastro único das plantas 

instaladas para permitir o seu efetivo monitoramento.  

Nos projetos futuros de utilização de plantas de osmose reversa considerar o 

aproveitamento do concentrado na cultura de algas e na produção de biodiesel em 

mini usinas, conforme ilustrado na figura a seguir: 

 

 
Figura 68 - Configuração da planta de dessalinização com fontes de energia renováveis e 

aproveitamento do concentrado 
Fonte – Autor, 2014 
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8. ANEXO 
 
8.1 ORÇAMENTO DO MOTOR GERADOR PRAMAC GBW 25Y 

 
	  

Item
m	  

Qtde.	   Descrição	  do	  
Equipamento	  

Prazo	  
Entrega	  

R$	  
Unitário	  
ICMS	  12%	  

e	  IPI	  
Isento	  

R$	  Total	  
ICMS	  12%	  
e	  IPI	  Isento	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
A	   01	   GBW	  25Y	  sem	  QTA	  (*)	  -‐	  Grupo	  

Gerador	  Estacionário	  
Silenciado	  (	  Pressão	  Acústica	  à	  
7m	  -‐	  72dB(a)	  )	  na	  Potência	  de	  
23,3/25,6	  kVA´s	  (Trabalho	  
Contínuo/Stand-‐By),	  Painel	  
Digital	  AC03	  Comap,	  fator	  de	  
potência	  0.8,	  Trifásico,	  na	  

tensão	  220/127V,	  60	  Hz,	  com	  
disjuntor	  tripolar	  de	  proteção,	  
Motor	  Diesel	  Marca	  YANMAR	  a	  
1.800	  RPM,	  Refrigerado	  Água	  
(Radiador),	  Cilindros	  em	  Linha,	  

Governador	  Mecânico	  e	  
Alternador	  Trifásico	  4	  Polos,	  
tipo	  “Brushless”	  da	  Marca	  
MECCALTE,	  reconectável	  em	  
220/380	  ou	  440V,	  com	  AVR	  e	  

Partida	  Elétrica	  12V.	  

Pronta	  entrega	   R$	  25.550,00	   R$	  25.550,00	  

	  
	  
OBSERVAÇÃO: orçamento encaminhado por email no dia 26/01/2015 pelo Senhor 
Rodolfo Leguri, da PRAMAC BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA, Assistente de 
Vendas 
 
 
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR PRAMAC GBW 25Y 

 
De: Ricardo Dinelli dinelli_ricardo@mpgen.com.br 
Data: 29 de janeiro de 2015 18:43 
Assunto: Re: Custo de Manutenção Mensal do Gerador GBW 25Y - Grupo Gerador 
Estacionário Silenciado na Potência de 23,3/25,6 kVA´s 
Para: Jefferson Amaral amaraljfs@gmail.com 
Cc: FILETO - VENDAS comercial@mpgen.com.br 
 
Sr. Jefferson segue abaixo custos estimados para manutenção deste equipamento até 
1000h quando fecha o primeiro ciclo de manutenção: 
 
250h - filtros e óleo - Aproximadamente R$1.000,00 
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500h - 250h + junta da tampa - R$1.200,00 
750h - igual 250h 
1000h - 500h + correia - R$1.400,00 
 
Se operar 24 horas - aproximadamente - 42 dias 
 
Segue assim até 10.000h - quando deve ser realizado um overall - uma manutenção de 
1000h, mais revisão de bomba e bicos injetores, revisão de alternador, troca de bateria, 
revisão do arranque, revisão do alternador de carga da bateria, limpeza do sistema de 
resfriamento, limpeza do tanque de diesel, limpeza do alternador principal. 
Valor aproximado de R$10 a 12 mil reais 
 
Se operar 24 horas - aproximadamente -  14 meses 
 
 
Existem outras inspeções que devem ser feitas que fazem parte do padrão de exigência de 
cada empresa. 
A MPGEN possui um Check List com 100 itens aproximadamente que são considerados 
imprescindíveis sua inspeção. 
 
Os valores acima são estimados e considerando que teria paralelamente um contrato de 
manutenção para visitas mensais no valor de R$500,00 mensais que vai diminuir deu risco 
de maquina parada. 
 
Att; 
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8.2 ORÇAMENTO DO DESSSALINIZADOR PROFESSIONAL SENIOR IDM50 

 

 
 
OBSERVAÇÃO: Por e-mail, o Senhor Oscar Fernandes Junior, representante da 
Idromar International no Brasil, afirmou que o custo de manutenção e operação anual 
do dessalinizador fica na faixa de 10% do custo de aquisição. 
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8.3 ORÇAMENTO DO ARRANJO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINO DE ALTA EFICIÊNCIA DA KYOCERA 

MODELO KD250GH-4FB2 

 
De: C.Cittadino clacitta@hotmail.com 
 
Data: 3 de fevereiro de 2015 09:51 
Assunto: Re: Fwd: Pesquisa de Mestrado em Meio Ambiente - Orçamento de Arranjo de 
Painéis Fotovoltaicos para uma Planta de Osmose Reversa 
Para: Jefferson Amaral amaraljfs@gmail.com 
 
Bom dia Jefferson, 
 
Conforme conversamos, não acho viável financeiramente um sistema fotovoltaico do tipo 
autônomo ( com baterias) para um sistema com esta potencia. Além disso os inversores do 
tipo “off-grid” não operam apenas com a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos. 
Obrigatoriamente se faz necessário o uso de baterias. 
Sistemas fotovoltaicos que não utilizam baterias, são conhecidos como On-Grid 
(Conectados a Rede).  Neste caso, os inversores somente gerarão energia, na presença de 
rede elétrica, pois os inversores se sincronizam com a rede elétrica da concessionária ( em 
voltagem e frequência). 
Para o apelo de sustentabilidade, o que pode ser feito é dimensionar um sistema que 
compense em energia, parte do consumo diário ( mensal ou anual) medido em kWh. 
Para instalações no Rio de Janeiro, é esperado um rendimento anual ( yeld) da ordem de 
1360. o Yeld Anual é uma relação entre a potencia instalada de painéis fotovoltaicos ( kWp) 
e a energia gerada anual ( kWh). 
De posse destes dados, pode ser estimada a geração anual em função da potencia 
instalada. Por exemplo um sistema de 20 kWp ( 80 painéis de 250Wp), deverá gerar algo 
em torno 27.200 kWh/ano, o que equivale a uma média diária de 75 kWh.    Considerando 
que o consumo do dessalinizador é de 18 kW, um sistema deste porte, economizaria 
energia para aproximadamente  4 horas de funcionamento do dessalinizador ( considerando 
um consumo constante de 18 kW/h). 
Da mesma forma, um sistema fotovoltaico de 30 kWp ( 120 módulos de 250 Wp) produziria 
algo em torno 113 kWh diários, economizando a energia de 6 horas de funcionamento do 
dessalinizador. 
A área ocupada por cada painel é de aproximadamente 1,7 m2 e portanto um sistema de 20 
kWp  ocuparia 136 m2 enquanto que um sistema de 30 kWp ocuparia uma área de 204 m2. 
O custo médio de mercado para sistemas deste porte, incluindo a instalação varia de R$ 
8,00 a R$ 10,00 por Wp. Assim um sistema de 20 kWp deveria ser orçado por R$ 
200.000,00 enquanto um sistema de 30 kWp por R$ 300.000,00. 
Espero ter ajudado. 
 
Abs 
 
Claudio Cittadino Tel: 5521 25020108 
Cel: 5521 92282862 
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8.4 ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS, MONTAGEM E INSTRUMENTAÇÃO DO 

DESSALINIZADOR PROFESSIONAL SENIOR IDM50 E DO MOTOR GERADOR 

PRAMAC GBW 25Y  
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OBSERVAÇÃO: A tarja preta foi colocada sobre o nome original da Organização, 
para não divulgar o nome original da mesma. 
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8.5 EXTRATO DO QUESTIONÁRIO SOBRE CONSUMO E CUSTOS DE ÁGUA 

POTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DE ENSINO MILTAR ALFA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Qual o consumo médio diário de água potável da organização? 
Resposta: 75 metros cúbicos. Baseado nos dados contidos na tabela abaixo. 
 

2) Qual o consumo máximo diário da organização? 
Resposta: 100 metros cúbicos 
 

3) Existe falha no abastecimento de água pela CEDAE? 
Resposta: Sim 
 

4) Qual a quantidade média diária que é adquirida por meio de caminhão pipa para 
suprir a deficiência no abastecimento da CEDAE? 
Resposta: 13,7 m3/dia.  
 

5) Qual o preço médio de cada metro cúbico adquirido por meio de caminhão 
pipa? 
Resposta: R$ 24,00.  
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TABELA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO ANO DE 2014 
 

 

Período 

Segunda à 

Sexta Sábado e Domingo Média mensal 

 (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

JANEIRO 

(recesso) 337,5 135 472,5 

FEVEREIO 2250 135 2385 

MARÇO 2250 135 2385 

ABRIL 2250 135 2385 

MAIO 2250 135 2385 

JUNHO 2250 135 2385 

JULHO 2250 135 2385 

AGOSTO 2250 135 2385 

SETEMBRO 2250 135 2385 

OUTUBRO 2250 135 2385 

NOVEMBRO 2250 135 2385 

DEZEMBRO 2250 135 2385 

 
Consumo diário médio – 73,17m3, aproximadamente 75 m3 
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8.6 EXTRATO DA TABELA DE CUSTOS E DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA 

ELÉTRICA, ADQUIRIDA DAS CONCESSIONÁRIAS, DE TODAS AS 

ORGANIZAÇOES QUE CONSOMEM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO 

A ORGANIZAÇÃO DE ENSINO MILITAR ALFA 

 
TABELA DE CUSTOS E CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ENERGIA 

NO ANO DE 2014  
CONSUMO E CUSTO DE ÁGUA POTÁVEL EM 2014 

Consumo	  de	  Água	   2014	   	  	  

Meses	   Quantidade	  Consumida	  em	  
metros	  cúbicos	   Custo	  Total	  

Janeiro	   15.935	   R$ 122.579,20 
Fevereiro	   15.768	   R$ 121.288,37 
Março	   12.445	   R$ 95.729,56 
Abril	   14.610	   R$ 112.381,52 
Maio	   11.642	   R$ 89.556,17 
Junho	   16.132	   R$ 124.090,58 
Julho	   24.956	   R$ 191.962,01 
Agosto	   13.342	   R$ 102.627,57 
Setembro	   11.306	   R$ 86.966,76 
Outubro	   27.304	   R$ 210.027,73 
Novembro	   17.016	   R$ 130.889,05 
Dezembro	   21.093	   R$ 168.478,88 

 
CONSUMO E CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014 

Consumo	  de	  Energia	   2014	   	  	  
Meses	   Quantidade	  Consumida	  kWh	   Custo	  Total	  
Janeiro	   384.213	   R$ 169.054,55 
Fevereiro	   395.404	   R$ 173.978,90 
Março	   470.177	   R$ 206.878,27 
Abril	   490.922	   R$ 216.006,46 
Maio	   415.106	   R$ 182.647,33 
Junho	   346.634	   R$ 150.759,57 
Julho	   316.934	   R$ 139.451,28 
Agosto	   336.817	   R$ 134.727,11 
Setembro	   285.063	   R$ 125.428,57 
Outubro	   359.486	   R$ 158.174,35 
Novembro	   392.661	   R$ 172.771,74 
Dezembro	   436.581	   R$ 192.096,49 

 


