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RESUMO 

 

Sabendo do crescimento das energias renováveis como resposta à demanda mundial 

pela redução do uso de energias fósseis, e da busca por soluções mais sustentáveis 

no uso de água, dada sua decrescente disponibilidade, a integração desses dois 

tópicos tem se tornado um importante objeto de estudo. No caso da energia solar, no 

Brasil, a tecnologia mais utilizada é a Photovoltaic (PV), e um de seus maiores 

impactos é o consumo de água na limpeza dos painéis fotovoltaicos para a 

manutenção da eficiência do equipamento. Por outro lado, a reutilização de água da 

chuva pode ter um papel importante para mitigar o impacto da utilização de recursos 

hídricos. Sendo assim, o uso de reservatórios compõe um papel fundamental nesse 

processo, tanto na armazenagem como na captação dessa água. À vista disto, este 

trabalho tem por objetivo avaliar e estimar o consumo de água nas atividades de 

construção e operação de plantas fotovoltaicas no Brasil, avaliar os impactos na 

operação por meio de um estudo de caso do parque solar Ituverava (Tabocas, Bahia), 

e propor medidas paliativas e/ou mitigadoras, testando a possibilidade da utilização 

de águas pluviais nessas medidas. Dos resultados obtidos, concluiu-se que é possível 

ser autossustentável em relação a água na limpeza dos painéis, mesmo no semiárido 

brasileiro, utilizando a água da chuva. Outro resultado foi que a proposta de mitigação 

tem um custo que equivale a 0,01% do custo de construção do projeto Ituverava.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Água da chuva; Photovoltaic, semiárido. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Knowing the growth of renewable energies as a response to the global goal to reducing 

the use of fossil energy, and the search for more sustainable solutions in the use of 

water given its decreasing availability, the integration of these two topics has become 

an important object of study. In the case of solar energy, in Brazil, the most used 

technology is Photovoltaic (PV), and one of its biggest impacts is the water 

consumption in cleaning photovoltaic panels to maintain the efficiency of the 

equipment. On the other hand, the reuse of rainwater can play an important role in 

mitigating the impact of the use of water resources. Therefore, the use of reservoirs 

plays a fundamental role in this process, both in storage and in the capture of this 

water. In the light of that, this work aims to evaluate and estimate water consumption 

in the construction and operation of photovoltaic plants in Brazil, evaluate the impacts 

on the operation through a case study of the Ituverava solar park (Tabocas, Bahia), 

and propose mitigation measures, testing the possibility of using rainwater in these 

measures. From the results obtained, it was concluded that it is possible to be water 

self-sustainable when cleaning the panels, even in the Brazilian semiarid region, using 

rainwater. Another result was that the mitigation proposal costs are equivalent to 

0.01% of the construction cost of the Ituverava project. 

 

KEY WORDS: Rainwater, Photovoltaic, semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 USO CONSCIENTE DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Atualmente, é um consenso no meio científico que a as atividades exercidas 

pelo homem no meio natural como o desmatamento, impermeabilização do solo, 

poluição atmosférica e de corpos hídricos, entre outros, têm um impacto negativo no 

meio ambiente e nas relações humanas. Nesse contexto, é fundamental que os 

humanos utilizem os recursos naturais de forma consciente e responsável, visando 

não gerar alterações nas condições de equilíbrio do planeta, para que esse impacto 

negativo seja minimizado, ou até mesmo, revertido (MOREIRA et al., 2020).  

Um exemplo dos efeitos dessas alterações ambientais pode ser observado nos 

regimes de chuvas, em que eventos raros e extremos, como secas e inundações, se 

tornam mais frequentes e a oferta de água também é impactada (MARENGO et al., 

2015). Sendo assim, a chuva pode ser considerada um fator relevante para a 

estabilidade e continuidade de ecossistemas naturais e produtivos, sendo estes 

caracterizados como produtores de alimentos vindo de atividades humanas (SALATI 

et al., 2015). O impacto de alterações no ciclo da água desencadeia, principalmente, 

grandes desequilíbrios nos ecossistemas e, como consequência, afetam as atividades 

econômicas e sociais dos humanos. 

A água tem papel fundamental para processos essenciais e, por isso, é um dos 

principais fatores que limita o desenvolvimento de forma sustentável (SALATI et al., 

2015). Whitmore et al. (1990) evidencia o que ocorreu no passado, onde as principais 

civilizações com maior desenvolvimento, foram as que tinham fácil acesso a água 

abundante e com características especiais. Logo, a oferta de recursos hídricos está 

diretamente ligada ao desenvolvimento da agricultura e urbanização, o que gera 

progresso e evolução das civilizações, dessa forma, entender que precisamos nos 

desenvolver de forma sustentável é uma necessidade no contexto atual. 

 

1.2 ENERGIA FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 

O crescimento das energias renováveis é uma resposta à demanda mundial 

pela redução da dependência de fontes energéticas fósseis e por uma política global 
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expressa em metas de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) por 

diversos países. O Acordo de Paris assinado em 2016 é a mais recente iniciativa que 

alinhou países signatários com suas respectivas contribuições para redução das 

emissões (PETRY et al., 2020). 

No Brasil, o caso da expansão dos grandes empreendimentos para geração 

elétrica a partir da energia solar fotovoltaica foi iniciada em 2014, com os primeiros 

projetos de Usinas Fotovoltaicas (UFV) vencedores de leilões de energia. O motivo 

da crescente expansão foi, dentre outros, atribuído à redução dos custos de 

investimento, ao aumento da capacidade das usinas e à estimativa convidativa sobre 

a redução dos custos do empreendimento no horizonte de entrega da energia (EPE, 

2018). 

A expansão das grandes plantas vem se destacando, sobretudo, na região 

nordeste do país (PETRY et al., 2020). A região como um cenário crescente, e que 

carece de recursos hídricos, deve se preocupar com a forma que a água é utilizada, 

principalmente em relação aos grandes projetos. 

Os sistemas fotovoltaicos não emitem poluentes durante sua operação, dessa 

forma, os principais impactos ambientais decorrentes da geração fotovoltaica estão 

associados à obtenção e transformação da matéria prima para produção dos módulos 

e ao seu descarte.  

Durante o seu ciclo de vida, as emissões ao meio ambiente ocorrem 

principalmente indiretamente, através das plantas geradoras que fornecem energia 

necessária à produção dos módulos fotovoltaicos. Porém, estas emissões são 

menores às emissões do ciclo de vida de usinas termelétricas movidas a combustíveis 

fósseis (EPE, 2018). 

Em geral, a vida útil dos módulos fotovoltaicos são de 25 - 30 anos (EPE, 2018). 

Um ponto relevante na manutenção dos parques é que, para garantir o pleno 

funcionamento dos módulos, é necessário executar a limpeza dos mesmos. Nesse 

processo, no horizonte de tempo da vida útil do parque, um volume considerável de 

água é utilizado e é importante que essa atividade utilize este recurso de forma 

responsável (BUKHARY; AHMAD; BATISTA, 2018). 

Dessa forma, esse trabalho tem o objetivo de avaliar e estimar o consumo de 

água nas atividades de construção e operação de plantas fotovoltaicas, em especial 

para as condições no Brasil e, com base em um estudo de caso, avaliar os impactos 
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na operação de uma planta, no que, pretende-se, ao identificar impactos, propor 

medidas paliativas e/ou mitigadoras. 
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2 OBJETIVOS 

 

Esse trabalho se propõe a avaliar e estimar o consumo de água nas atividades 

de construção e operação de plantas fotovoltaicas no Brasil e – com base em um 

estudo de caso – avaliar os impactos na operação da planta e, identificando impactos, 

propor medidas paliativas e/ou mitigadoras para estes impactos. 

De forma a garantir o pleno atingimento do objetivo proposto, cumpre-se 

executar os seguintes objetivos parciais: 

 

• Entender as demandas de água na operação de plantas fotovoltaicas 

(Mundo e Brasil); 

• Determinar os perfis dominantes na expansão da geração fotovoltaica 

no Brasil; 

• Avaliar consumos e impactos decorrente deste consumo de água; 

• Com base no perfil do Parque Solar Ituverava (Tabocas, Bahia), elaborar 

um estudo de caso, buscando: 

o Estimar o consumo de água; 

o Avaliar a disponibilidade hídrica do local; 

o Análise de impactos; 

o Avaliar possibilidades de mitigação de impactos; e 

o Impactos econômico financeiras destas propostas (CAPEX1 e 

OPEX2). 

• Avaliar a adoção destas soluções como boas práticas para o setor. 

 

 

  

 
 

1 CAPEX é a sigla, em inglês, de Capital Expenditure. Significa despesas de capitais e representa os 
investimentos em bens de capitais de uma empresa. 
2 OPEX é a sigla, em inglês, de Operational Expenditure. Significa despesas operacionais e é 
utilizado para manter ou melhorar os bens físicos de uma empresa. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 CONSUMO DE ÁGUA NA OPERAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Dependendo do sistema utilizado para a conversão da energia solar em energia 

elétrica, o consumo associado ao seu funcionamento é bastante diferente, existindo 

duas principais tecnologias para captação de energia solar: Photovoltaic (PV) e 

Concentrating Solar Power (CSP). 

 

3.1.1 Concentrating Solar Power (CSP) 

 

De acordo com Mendelsohn et al. (2012), os sistemas CSP (Figura 1) 

concentram a luz solar para aquecer um fluido. O fluido então passa para a fase 

gasosa, criando vapor que é utilizado para alimentar uma turbina convencional e gera 

eletricidade. O sistema de conversão de energia é semelhante a uma usina de 

combustível fóssil comum utilizando um ciclo de vapor Rankine (VERHURA et al., 

2011). Dessa forma, as demandas de água estão associadas à limpeza dos espelhos 

e consumo na troca térmica na condensação do vapor (KLISE et al., 2013). 

 

Figura 1 - Instalação solar com tecnologia CSP 

 

Fonte: MENDELSOHN et al. (2012) 
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Essa tecnologia é amplamente utilizada nos Estados Unidos e na Europa. 

Entretanto, no contexto brasileiro, a tecnologia PV é muito mais difundida e, portanto, 

será o foco das análises deste trabalho daqui em diante. 

 

3.1.2 Photovoltaic (PV)  

 

O princípio de operação dos sistemas PV (Figura 2) é simples. Eles são 

compostos por painéis que possuem células solares, que convertem diretamente a luz 

em eletricidade. Quando os raios solares colidem com os módulos fotovoltaicos, 

deslocam-se os elétrons e uma corrente elétrica de Corrente Contínua (CC) flui 

através dos terminais do módulo fotovoltaico. Esse fenômeno acontece para cada 

módulo fotovoltaico (VERHURA et al., 2011). 

 

Figura 2 - Planta Solar com tecnologia PV 

 

Fonte: MENDELSOHN et al. (2012) 

 

Diferente do sistema anterior, neste sistema, há somente a necessidade de 

água para as operações de manutenção da transparência da superfície do painel 

fotovoltaico, que – na sua maioria – é feito com a lavagem das superfícies com água 

(ou mesmo com a chuva, quando esta acontece) (MENDELSOHN et al., 2012). Em 

grandes plantas, a limpeza é feita, normalmente, com equipamentos que pressurizam 
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e pulverizam a água nos painéis, ou então com dispositivos que liberam a água aos 

poucos e têm uma escova acoplada na ponta, para ajudar a retirar as impurezas que 

ficam retidas no painel, conforme visto na figura 3 (BUNYAN; ALI; ALNASER, 2016). 

  

Figura 3 - Limpeza de painéis fotovoltaicos 

 

Disponível < https://www.energiasolarshop.com.br/limpeza-energia-solar>  
Acesso em: 20 set. 2021 

 

Analisando os custos envolvidos na implementação e operação de parques 

fotovoltaicos no Brasil, utilizou-se como base os valores estimados pela EPE (2018). 

De acordo com eles, historicamente, o custo dos sistemas fotovoltaicos caiu mais de 

100 vezes desde 1950, mais do que qualquer outra tecnologia neste período. Os 

módulos fotovoltaicos representaram por anos a parcela mais significativa nos custos 

totais dos sistemas fotovoltaicos (67%, na média, em 2008, por exemplo). No entanto, 

a produção desse componente barateou bastante nos últimos anos, de forma que a 

parcela dos módulos no custo total dos sistemas esteja atualmente abaixo de 50%. 

No leilão realizado em 2018 no Brasil, o CAPEX dos projetos fotovoltaicos ficou 

na faixa de 900 US$/kWp, bem abaixo dos custos internacionais mais recentes, da 

ordem de 1.800 US$/kWp. O principal fator que proporcionou essa redução no 

investimento foi a queda do preço dos equipamentos. No Leilão de Energia de 

Reserva realizado no final de 2015, o módulo FV era comercializado 

internacionalmente ao preço de 0,56 US$/Wp, enquanto no início de 2018 o preço 

esteve em 0,31 US$/Wp. Ou seja, uma redução de 44% em dois anos (EPE, 2018). 

De forma simultânea à queda nos preços dos equipamentos, prevista para 

continuar conforme o horizonte sinalizado, o custo de O&M também é estimado nesta 

direção, para o quê destaca-se o uso de inovações como drones para inspeção aérea 
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por exemplo, que diminui as despesas durante a vida útil do parque. Dessa forma, 

determinou-se um custo associado à O&M de aproximadamente 20 R$/KWp Ano 

(EPE, 2018). 

 

3.1.3 Os Contextos Norte-Americano, Brasileiro e Europeu 

 

O consumo de água na operação de sistemas fotovoltaicos é um tema 

amplamente discutido nos Estados Unidos. Normalmente, as regiões que possuem 

maior disponibilidade de energia solar também sofrem com problemas de 

disponibilidade hídrica. Embora seja uma pequena fração do uso atual de água do 

setor elétrico, o desenvolvimento da energia solar representa uma preocupação 

particular, visto que grande parte do desenvolvimento existente e proposto está 

ocorrendo ou sendo planejado para regiões onde os recursos hídricos estão se 

aproximando da utilização total (KLISE et al., 2013). 

De forma análoga, a região com maior disponibilidade do recurso solar no Brasil 

– o semiárido – também sofre com baixa disponibilidade hídrica. Essa região do país 

se caracteriza pela distribuição irregular da chuva ao longo do ano, altos índices de 

irradiação solar e de temperaturas (DANTAS, 2020). Essas características 

intensificam a preocupação com o uso da água na construção e operação de grandes 

empreendimentos fotovoltaicos nessa região.  

Já na Europa, a abordagem em relação ao consumo de água em plantas 

fotovoltaicas é diferente. Existem regiões, como o Sul da Espanha por exemplo, onde 

encontramos a tecnologia CSP, que como vimos anteriormente podem consumir muito 

mais água do que os sistemas PV, uma vez que são baseados no ciclo do vapor. Além 

disso, a matriz energética europeia, de uma forma geral, utiliza tecnologias que 

consomem bastante água em sua operação (e. g. energia nuclear, carvão). Dessa 

forma, entende-se que o consumo de água para Energia Solar Fotovoltaica (PV) é 

desprezível, utilizado o recurso apenas para limpeza de painéis (AZOUZOUTE et al., 

2021).  

Em sistema com alto consumo de água pelas fontes convencionais, enxergam-

se os sistemas fotovoltaicos como solução para as restrições relacionadas ao uso da 

água no setor energético, onde uma maior diversificação na geração, com uma maior 

contribuição de recursos de energia renovável, independentes da disponibilidade e 

temperatura da água (e. g. energia solar fotovoltaica, energia eólica), pode reduzir a 
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vulnerabilidade do setor elétrico às mudanças climáticas e baixa oferta de água (VAN 

VLIET et al., 2021). 

 

3.1.4 Dados de Consumo de Água 

 

As tecnologias de geração de eletricidade usam água para diferentes 

processos, dependendo de sua configuração, para o caso das usinas PV há registros 

de consumo que varia de 0 m3/MWh a 0,125 m3/MWh, com um valor médio de 0,118 

m³/MWh (MACKNICK et al., 2011).  

Diferente das instalações que usam CSP, os sistemas fotovoltaicos não 

requerem resfriamento ativo, tendo o consumo de água em sua Operação e 

Manutenção (O&M) usada apenas para lavagem de painéis e uso potável para as 

equipes de monitoramento no local (KLISE et al., 2013).  

Essas estimativas foram feitas baseadas na produção de energia dos parques. 

Porém, Klise (2013) coloca que o consumo de água na O&M é mais fidedigno se feito 

em função da potência instalada da usina fotovoltaica (em WP, diretamente 

proporcional ao número de módulos ou área coberta), ao invés de em função da 

eletricidade produzida em MWh/Ano. Essa metodologia representa a pesquisa mais 

atual sobre estimativas de uso de água para instalações de energia fotovoltaica de 

grande escala (Klise et al., 2013).  

Para o estudo de Klise (2013), foi considerado uma ocupação do solo de 

36.421,7 m²/MW. Seguindo essa recomendação, o estudo realizado em parques PV 

de 6 estados norte-americanos chegou-se às seguintes estimativas de consumo, 

como pode ser visto na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Estimativa do uso da água na O&M de parques PV 

Estado 

Uso de água na O&M 

m³/MW/Ano 

Limpeza dos 

módulos 
Consumo potável 

Total de uso da 

água 

Arizona 62,78 2,84 65,62 

California 61,18 1,97 63,15 

Colorado 62,91 6,17 69,07 

Novo México 61,55 1,36 62,91 

Nevada 62,17 1,97 64,14 

Utah 63,28 1,73 65,00 

Fonte: KLISE et al. (2013) 

 

Dessa forma, podem-se encontrar dois valores de referência no consumo de 

água na O&M dos parques PV, um baseado na produção de energia, como valor 

médio 0,118 m3/MWh; e outro com base na potência instalada do parque fotovoltaico 

(Tabela 1), como valor médio de 64,98 m³/MW/Ano. 

O outro consumo de água associado aos parques fotovoltaicos é referente à 

fase de construção de parques, no que, as estimativas de uso da água foram 

determinadas com base nos requisitos de Homem-hora (HH) e correspondente 

consumo de água potável na fase de construção, bem como as taxas de evaporação 

(KLISE et al., 2013). As principais atividades que usam água nessa fase são o 

consumo de água potável pela equipe e o seu uso no controle de poeira nos acessos.  

Como os parques normalmente estão localizados em regiões mais afastadas, 

boa parte dos acessos é composto por estradas de terra. Ao passar por uma 

comunidade com o maquinário da obra, partículas em suspensão são levantadas do 

chão. Essa poeira é controlada para não interferir nas atividades locais, e esse 

controle é feito com aspersão de água nas vias de acesso (GUARNIERI, 2017). 

Deve-se notar que as estimativas apresentadas para construção (Tabela 2) são 

para uso de água no ano de pico da montagem. Como essas grandes instalações 

podem levar vários anos para serem totalmente construídas, o uso de água fora do 

pico é menor do que o mostrado, sendo 30% do valor de pico nos anos subsequentes. 

(KLISE et al., 2013). 
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Tabela 2 - Estimativa do uso da água na construção de parques PV 

Estado 

Uso de água na Construção 

m³/Ano (Pico) 

Controle de 

poeira 

Consumo 

potável 

Total de uso da 

água 

Arizona 6.960,28 35,03 7.016,03 

California 2.776,56 12,21 2.788,77 

Colorado 2.874,01 30,59 2.904,60 

Novo México 1.616,97 8,76 1.625,85 

Nevada 3.184,23 18,01 3.202,24 

Utah 2.705,02 20,11 2.726,61 

Fonte: KLISE et al. (2013) 

 

3.2 SISTEMAS DE REUSO DE ÁGUA 

 

3.2.1 Disponibilidade Hídrica do Brasil 

 

A produção hídrica do Brasil representa 53% da produção de água doce da 

América do Sul e 12% do planeta. À vista disso, o nosso país se destaca no cenário 

mundial quando o assunto é água doce. Em valores absolutos, a descarga de água 

doce dos rios brasileiros é de 177.900 m³/s, além de 73.100 m³/s da Amazônia 

Internacional (REBOLÇAS, 2015).  

Se por um lado há uma grande oferta hídrica no Brasil, por outro, existe uma 

expressiva diferença na distribuição dessa água pelo seu território, em termos de 

oferta e de demanda hídrica (MOREIRA et al., 2020).  

Nesse sentido, quando aprofundamos a análise da disponibilidade hídrica do 

Brasil por regiões entendemos que existem cenários extremamente heterogêneos. 

Por isso, considerar que o Brasil possui uma alta concentração de água doce e, 

portanto, não tem problemas de disponibilidade de água é um equívoco (LIBÂNIO et 

al., 2005). 

O Brasil é dividido em 12 principais bacias hidrográficas para facilitar a gestão 

dos recursos hídricos. Conforme visto anteriormente, essas bacias, que ficam nas 

diferentes regiões, possuem características físicas e sociais bem distintas. De acordo 
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com Braga et al. (2015), as bacias localizadas na região Centro-Oeste do país têm 

como problema a necessidade de grandes volumes de água para irrigação; e as 

bacias do Sudeste, que é a região de maior concentração demográfica, sofrem com a 

degradação ambiental e necessitam de medidas de controle de poluição difusa e 

pontual. Indo para a região Norte, encontramos grande abundância de água nas 

bacias, que devem ser preservadas; e na região Nordeste encontramos bacias 

hidrográficas deficitárias, que necessitam de um alto investimento em programas de 

conservação e normalização de vazão. 

Através da promulgação da Lei nº 9.433/97, o Brasil instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH). Com ela, criou-se fundamentos jurídicos para a 

racionalização do uso e condicionantes legais para o reuso da água, o que auxilia na 

preservação e na conservação ambiental. Um dos objetivos da Lei é: 

 

 “...a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável”. Além disso, 

tem como conteúdo mínimo dos planos de recursos de 

água “as metas de racionalização de uso, o aumento da 

quantidade e a melhoria da qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis”  

(SANTOS et al., 2008). 

 

Uma região com limitada disponibilidade hídrica é o Semiárido Brasileiro, sendo 

este caracterizado por chuvas irregulares e pela alta taxa de evaporação potencial. 

Em seu subsolo, a estrutura cristalina é predominante, chegando a compor 

aproximadamente 80%, e com ausência de lençol freático (SCHISTEK APUD MAY, 

2004).  

Apesar disso, a captação de água da chuva é uma das opções para aumentar 

a disponibilidade de água, sendo utilizada tanto para consumo humano quanto para a 

Construção Civil, e se mostra uma alternativa muito eficiente (DANTAS et al., 2017). 

Utilizar diferentes técnicas para aproveitar eventos de chuva e, captar e armazenar 

água, são muito importantes para lidar com a irregularidade das precipitações ao 

longo do ano nessas regiões. 
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3.2.2 Reuso de Água 

 

De acordo com Felizatto (2001), os primeiros indícios de reuso de água foram 

encontrados na Grécia Antiga, nas cidades antigas da civilização Minoica, na ilha de 

Creta, no período de 3000 a 1200 AC, em que essa água era utilizada na agricultura, 

como a irrigação, por exemplo.  

Com o passar do tempo, o reuso da água vem se tornando cada vez mais 

difundido pelo mundo e as possibilidades de sua aplicação tem-se desenvolvido ainda 

mais, dada a crescente demanda por água (MADWAL et al., 2002). Países como 

Estados Unidos, Israel, Tunísia, África do Sul, França, Itália, Espanha e México, 

apresentam progressos relevantes dentro desse tema, com a definição de regras e de 

regulamentos, como também, pelo investimento em projetos estratégicos 

(RODRIGUES, 2005). Nesse sentido, existem boas práticas no reuso de água que 

podem e devem ser aplicadas ao Brasil. 

O reuso da água reduz a demanda sobre a captação de águas superficiais e 

subterrâneas, graças à substituição de água potável pela água de reuso para fins que 

aceitam água de qualidade inferior. Ao reduzir essa demanda, a água de maior 

qualidade é utilizada apenas para abastecimento público e outros usos prioritários, o 

que contribui para a manutenção dos recursos hídricos, além de estabelecer uma 

base econômica para o planejamento desses recursos (CETESB, 2016).  

Dessa forma, grandes volumes de água potável podem ser poupados pelo 

reuso quando se utiliza água de qualidade inferior para atendimento das finalidades 

que podem prescindir desse recurso dentro dos padrões de potabilidade (MOREIRA 

et al., 2020). Reutilizar água é um mecanismo poderoso para melhorar o balanço quali-

quantitativo do recurso e reduzir conflitos pela concorrência entre usos. 

Segundo os estudos de Rillo (2006), a reutilização da água traz benefícios em 

diversas esferas, sendo elas ambientais, com a redução de lançamento de efluentes 

industriais em rios e outros cursos de água, e a redução da captação de águas em 

mananciais; sociais, com o aumento da oportunidade de negócio para empresas e 

trabalhadores nessa área de forma direta e indireta; e até mesmo econômicas, com 

diminuição dos custos de produção e mudanças nos padrões de produção e consumo. 
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3.3 USO DE ÁGUA DE CHUVA 

 

3.3.1 Uso e Reuso de Água da Chuva  

 

A coleta e o armazenamento de águas pluviais para irrigação, criação de 

animais, uso doméstico e outras finalidades é uma realidade antiga que tem tido uma 

crescente aplicação em várias regiões do mundo. Isso se deve ao aumento da 

escassez de água no planeta e a uma maior preocupação das lideranças dos países 

com o recurso.  

Teixeira (2016) destaca que o ambiente industrial já sente os efeitos da 

escassez de água. Segundo o autor, a captação de rios e reservatórios subterrâneos 

já supria a necessidade de água a até pouco tempo. Entretanto, com o surgimento de 

leis que agora cobram pela captação da água, as empresas têm mais esse custo 

agregado ao seu processo produtivo. 

Existem diferentes setores que podem utilizar a água da chuva. Ela pode ser 

aplicada no setor industrial, por ter um menor custo em relação à água fornecida pelas 

concessionárias; ou para a construção civil. A agricultura é outro setor importante, 

porque as águas pluviais apresentam uma destilação natural, eficiente e sem custos 

(RILLO et al., 2006). Dessa forma, é importante destacar que, na maior parte dos 

casos, haverá uma maneira de se aproveitar as águas pluviais. 

Analisando de forma prática, existem três principais processos para o reuso de 

água da chuva (SOARES et al., 1997): 

• Coleta, que é muito influenciada pela área de captação, e é mais frequente em 

telhados e áreas com cisternas;  

• Armazenamento, onde a chuva armazenada escoa por tubulações para os 

tanques de armazenagem; ou o local de armazenagem é o mesmo local da 

coleta; e 

• Tratamento, que varia muito em função do destino final e da qualidade da água 

coletada. 

Passando por esses processos, as tecnologias de captação e manejo de chuva 

podem atuar de maneiras diferentes. A água pode ser interceptada e utilizada no local 

onde ela cai, ou então pode-se utilizar técnicas que facilitem a água da chuva a se 

infiltrar no solo. Também, é comum captar a água de escoamento de uma superfície 
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(como telhados, ruas ou estradas), que será armazenada em um reservatório para 

ser, possivelmente, tratada e depois utilizada (GNADLINGER, 2001). 

 

3.3.2 Qualidade da Água para Parques Fotovoltaicos 

 

A saída de energia fornecida por um módulo fotovoltaico depende muito da 

quantidade de irradiância que atinge as células solares. Dessa forma, as partículas 

que ficam acumuladas nos módulos influenciam diretamente em sua produtividade. 

Sendo assim, à medida que mais e mais usinas fotovoltaicas são construídas nas 

faixas de potência de MW e GW, há uma necessidade de mais atenção a esta área 

problemática, que afeta diretamente a eficiência da geração de energia (MAGHAMI et 

al., 2016). 

Para lidar com essa questão, entende-se que a captação de água da chuva 

pode ter um papel importante. Essa técnica é muito eficiente para diminuir o 

desperdício de água, e deve ser largamente utilizada no Brasil, porque traz, além de 

tudo, benefícios socioambientais e econômicos (DANTAS et al., 2017). Nesse sentido, 

é relevante avaliar a qualidade da água precipitada de acordo com as diferentes 

demandas de parques fotovoltaicos. 

Valle (2007) caracteriza a água da chuva, de uma forma geral, como mole 

(baixa concentração de sais de magnésio e cálcio), sendo ótima para ser usada em 

processos industriais. Para parques fotovoltaicos, o uso não potável se limita ao 

controle de poeira na fase de construção e à limpeza dos painéis na O&M. Dessa 

forma, entende-se que a água da chuva tem um nível de qualidade suficiente para 

esses usos não potáveis, demandando apenas filtragens simples para controlar 

possíveis partículas em suspensão (KLISE et al., 2013). 

Empresas públicas ou privadas são as responsáveis pela distribuição de água 

potável para finalidades comerciais e domésticas. O consumidor final recebe essa 

água com qualidade suficiente para atender demandas como dessedentação humana, 

atendendo a elevados critérios de qualidade. Dessa forma, a água da chuva se coloca 

como uma opção muito mais interessante para fins não potáveis (e. g. irrigação, 

lavagem de carros) e, assim, supre demandas menos nobres, liberando as águas de 

melhor qualidade para usos mais adequados (GOLDENFUM, 2015) (SOARES et al., 

1997). 
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3.3.3 Normalização da Vazão 

 

Como foi exposto anteriormente, duas etapas fundamentais do processo de 

reutilização de água da chuva são a coleta e armazenagem de água, no que os 

reservatórios compõem um papel fundamental nesse processo. Eles podem ter, não 

só a função de armazenar a água, como atuar também como área de coleta (SOARES 

et al., 1997). 

O processo de dimensionamento do reservatório é uma das partes mais críticas 

do projeto de uso da água de chuva, tanto quanto mais heterogêneo for o regime de 

distribuição de chuvas com relação à demanda de água. O processo de normatização 

da vazão disponível, quando bem executado, é responsável por evitar situações em 

que não se tenha água suficiente para atender à demanda. Também, o reservatório 

costuma ser um dos elementos de maior custo na implantação do sistema, podendo 

comprometer de forma importante o retorno do investimento (RUPP et al., 2011). A 

Figura 4 ilustra um exemplo de reservatório impermeabilizado com lona. 

 

Figura 4 - Reservatório impermeabilizado com geotextil 

Fonte: GONTIJO et al. (2019) 

 

3.3.4 Dimensionamento do Reservatório 

 

Para o dimensionamento existe a NBR 15527 (ABNT, 2007), que determina 

diretrizes para o dimensionamento de reservatórios, baseado em diferentes 

metodologias, sendo fundamental para o cálculo do estudo das séries históricas das 
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precipitações da região onde será executado o projeto de aproveitamento de água 

pluvial. 

Uma das metodologias citada pela norma é o método de Rippl. Nesse método, 

é aconselhável que se use as séries históricas de precipitação mais longas possíveis, 

que serão transformadas em vazões que alimentam o reservatório.  

Para facilitar o cálculo, é comum sintetizar as séries históricas a partir de uma 

série histórica de precipitação. Um outro ponto relevante é que, para esse método, 

duas hipóteses devem ser feitas: Os dados históricos são representativos para 

condições futuras; o reservatório está cheio no início da contagem do tempo “t” (RUPP 

et al., 2011). 

Segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007), o cálculo do volume do reservatório é 

dado da seguinte forma: 

S(t) = D(t) – Q(t) 

Q(t) = C x precipitação da chuva x área de captação 

V = ΣS(t), somente para valores S(t) > 0 

  Onde: 

  S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t (em m3); 

  Q(t) é o volume de chuva aproveitável no tempo t (em m3);  

  D(t) é a demanda ou consumo no tempo t (em m3); 

  V é o volume do reservatório (em m3); 

  C é o coeficiente de escoamento superficial (adimensional).  

 

Em paralelo, existe também o método da simulação, que determina a 

porcentagem de consumo que será atendida em função de um tamanho de 

reservatório previamente determinado. Uma característica desse método é que ele 

nos possibilita verificar a eficiência do sistema, porque as épocas em que o 

reservatório estará suficientemente abastecido com água da chuva são relacionadas 

com todo o período simulado. Vale ressaltar que, quanto maior a série histórica de 

precipitação utilizada, maior será o nível de confiabilidade do dimensionamento 

(RUPP et al., 2011). 

A NBR 15527 (ABNT, 2007) afirma que a evaporação da água não deve ser 

levada em consideração nesse método. Para um determinado mês, se aplica a 

seguinte equação da continuidade a um reservatório finito: 
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S(t) = Q(t) + S(t – 1) – D(t) 

  Onde: 

  S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t (em m3); 

  S(t-1) é o volume de água no reservatório no tempo t-1 (em m3). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PARQUE SOLAR ITUVERAVA (TABOCAS / BA) 

 

Os dados expostos nessa seção foram retirados do Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) (AMBCON, 2013). 

 

4.1.1 Localização do Projeto 

 

A área escolhida para a implantação do Parque Solar Ituverava fica na parte 

Norte – Oeste do município de Tabocas do Brejo Velho, fora do centro urbano, na 

Fazenda Ituverava, a 14 km (em linha reta) do centro urbano, conforme mapa de 

localização da Figura 5. 

 

Figura 5 - Mapa de Localização 

 

Fonte: Google Earth 
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A Propriedade Fazenda Ituverava está situada ao longo da rodagem de ligação 

entre Tabocas do Brejo Velho e Mariquita; Município de Tabocas do Brejo Velho, CEP: 

47760-000, BA. A Figura 6 identifica a região do estado em que se localiza o projeto 

e a Figura 7 mostra a visão panorâmica da cidade de Tabocas do Brejo Velho, para 

melhor ilustrar o contexto em que Ituverava está inserido. 

 

Figura 6 - Mesorregião Extremo Oeste Baiano 

 

Fonte: AMBCON (2013) 

 

Figura 7 - Vista da cidade de Tabocas do Brejo Velho 

 

Fonte: AMBCON (2013) 
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A área da Fazenda Ituverava, antes da implementação do parque solar, era 

utilizada para pecuária (principalmente gado) e apresentava uma superfície bastante 

aplainada, com suaves ondulações, sem vales e/ou encostas, conforme ilustrado na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Relevo aplainado da Fazenda Ituverava, antes do empreendimento ser instalado 

 

Fonte: AMBCON (2013) 

 

A escolha do local de projeto foi determinada a partir da análise dos mapas de 

distribuição solar do Brasil, conforme Figura 9. Os estudos solares referem-se a macro 

áreas. Como pode ser visto, os maiores índices de radiação são observados na região 

Nordeste do país, ao qual a Bahia é parte integrante. 
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Figura 9 - Média anual de insolação diária no Brasil (horas) 

 

Fonte: AMBCON (2013) 

 

 

4.1.2 Descrição do Parque Solar Ituverava 

 

A principal atividade de instalação do Parque Solar Ituverava é a do próprio 

parque gerador, no que não foram previstas outras obras associadas. O projeto prevê 

a instalação de 210 MWp, numa área de cerca de 527 ha. Para ajudar a ilustrar, temos 

a Figura 10 que dá uma visão geral da área do parque Ituverava, e a Figura 11 que 

mostra os painéis fotovoltaicos instalados para a produção de energia. 
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Figura 10 - Parque Solar Ituverava 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 11 - Painéis fotovoltaicos do Parque Solar Ituverava 

 

Disponível em <https://www.enelgreenpower.com/pt/nossos-projetos> Acesso em: 03 set. 2021 

 

O empreendimento é composto por sete sub parques com potência nominal de 

até 30 MWp.  A usina solar é composta por 1.703.520 módulos fotovoltaicos 
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organizados em fileiras e agrupamentos de fileiras. A energia prevista a ser produzida 

pelo Parque Solar Ituverava foi de aproximadamente 434,24 GWh/ano. 

Existem alguns elementos fundamentais para o funcionamento do parque solar. 

Dentre eles os inversores, que são utilizados para converter a Corrente Contínua (CC) 

produzida pelos painéis em Corrente Alternada (CA) que é ser convertida nos 

transformadores de média tensão, para até 20 kV. As sete estações receptoras dos 7 

sub parques são conectadas à subestação de alta tensão posicionada dentro da área 

de projeto. 

Desde o princípio, a localização da Propriedade Fazenda Ituverava, onde o 

projeto foi alocado, foi de fundamental importância. A fazendo é atravessada pela linha 

elétrica de 230 kV Barreiras/Bom Jesus da Lapa. Dessa forma, existe uma sinergia da 

localização com o ponto de conexão com a rede básica, eliminando a necessidade de 

um projeto de linha de transmissão. 

 

4.2 DEMANDA DE ÁGUA DO PARQUE SOLAR ITUVERAVA 

 

Os dados expostos nessa seção foram retirados do Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) (AMBCON, 2013). 

 

4.2.1 Fase Construção 

 

A fase de implantação teve duração total aproximada de 18 meses. Durante 

esse período foi necessária a utilização de água para abastecer a obra da Usina Solar. 

O abastecimento de água das obras foi feito, majoritariamente, por caminhões pipa. 

Abaixo estão identificadas as principais atividades que utilizam o recurso hídrico. 

• Construção de acessos internos de cascalho 

Para a melhoria dos acessos internos existentes e a construção dos novos 

acessos previstos pelo projeto, se fez necessário a utilização da água, para obtenção 

de um cascalho compactado com nível de umidade suficiente para diminuir a 

produção de poeira. Para essa atividade, a quantidade diária de água utilizada foi 

estimada em 45 m³/dia. 

Esse valor foi obtido considerando que a superfície dos acessos internos de 

cascalho é de cerca 386.090 m²; a espessura média dos acessos é de 
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aproximadamente 30 cm; o valor do coeficiente OMC (Optimum Moisture Content) 

igual a 7%. 

• Trabalhadores 

Cada trabalhador necessitou de, em média, 50 litros/dia para uso sanitário em 

8 horas de trabalho. A quantidade média diária de trabalhadores foi de cerca 100 

pessoas. 

• Produção de concreto 

O concreto foi necessário para a construção das fundações das estações de 

média tensão, da subestação de alta tensão, da edificação de controle e do 

almoxarifado. O montante do concreto a ser produzido pelos edifícios foi de 

aproximadamente 8.486 m³. 

Para cada metro cúbico de concreto são necessários 200 litros de água, 

totalizando o uso de 1.697,2 m³ de água para produção total de concreto que foi 

utilizado no empreendimento. 

• Limpeza dos veículos 

Estimou-se, enquanto rotina regular, a realização de uma lavagem de cada 

veículo por semana, durante o dia de descanso para não aumentar o consumo de 

água durante as atividades de construção. 

Além disso, para que não se verificasse desperdícios, foram usados 

equipamentos de lavagem de alta pressão que consomem pouca água 

comparativamente às mangueiras tradicionais.  

 

4.2.2 Fase Operação 

 

Conforme exposto na seção de construção, foram identificadas as principais 

atividades que utilizam água na operação do parque solar Ituverava. 

• Consumo de água para uso nos banheiros 

O consumo médio de água diário para uso sanitário foi estimado em 250 

litros/dia/pessoa, por 16 pessoas (12 pessoas durante o dia e 4 pessoas durante a 

noite), logo estimou-se que o consumo diário de água para essa atividade é de 

aproximadamente 4.000 litros/dia. 

• Consumo de água para a limpeza dos módulos 
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A atividade de limpeza dos módulos solares é realizada duas vezes por ano, e 

pode demorar mais ou menos um mês (22 dias úteis) em cada procedimento. Nessa 

atividade, foi estimado que são necessários 2,0 litros por m² de superfície de módulo 

fotovoltaico (AMBCON, 2013). Nas outras fases do ano, os módulos fotovoltaicos que 

são concebidos como autolimpantes, sofrerão limpeza natural, por meio da chuva. 

 

4.3 QUANTIFICAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS LOCAIS 

 

Os dados expostos nessa seção foram retirados do Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) (AMBCON, 2013). 

 

4.3.1 Pluviosidade 

 

Em relação aos aspectos climáticos, a coleta e análise de dados foi realizada 

utilizando como fonte o banco de dados oficial do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia). Dessa forma, foram analisadas as médias mensais para a estação de 

Barreiras durante o período de 1991 – 2012. Também, utilizando os dados da mesma 

estação meteorológica, foi levantada a média mensal e anual de balanço hídrico da 

região. Esse levantamento consiste no monitoramento dos excedentes hídricos, 

déficit, retiradas e reposição hídrica da região ao longo de uma série histórica. 

 

4.3.2 Recursos Hídricos Superficiais 

 

A área de estudo está localizada na Bacia Hidrogeológica do São Francisco em 

uma região divisora de água e consequentemente das sub-bacias do Rio Grande e 

dos Riachos da Serra Dourada e do Brejo Velho, mas a área pertencente à sub-bacia 

do Rio Grande. 

Os afluentes do rio Grande próximos à área de estudo são os rios São Desidério 

e o Vida de Cocos e paralelos a estes se encontram os riachos Piripiri e da Passagem, 

além do rio Porto Alegre, vistos na Figura 12. 
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Figura 12 - Representação das drenagens superficiais e sub-bacias da região do empreendimento 

 

Fonte: AMBCON (2013) 

 

Apesar das bases cartográficas oficiais do IBGE mostrarem que o riacho Vida 

de Cocos corta a área do empreendimento na porção noroeste, não foi observado 

nenhuma evidência de curso d’água, mesmo que intermitente nos perímetros da área, 

tais como diferença nas características do solo, que indicasse presença de drenagem, 

assim como diferença de altitude que favorecesse a formação de talvegue, pois se 

trata de uma área bastante plana. 

 

4.3.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

Em uma análise macro, a área do projeto Ituverava está situada no domínio 

hidrogeológico do aquífero Urucuia, correspondente a unidade geológica do Grupo 

Urucuia. Esse aquífero é constituído predominantemente por arenitos, localmente com 

estratificações cruzadas de grande porte e de forma subordinada ocorrem níveis de 

pelitos e conglomerados. No geral este aquífero apresenta água de excelente 

qualidade química (AMBCON, 2013). 
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Seguindo a análise exposta por AMBCON (2013), feita agora de forma local, a 

área do projeto se encontra em uma região inserida no domínio sedimentar da bacia 

do Urucuia, que apresenta um alto potencial hidrogeologico tanto em qualidade de 

água como capacidade elevada de produção. Entretanto, devido à proximidade da 

área de estudo com a borda da bacia do Urucuia o aquífero é bastante influenciado 

pelo domínio dos Carbonatos/Metacarbonatos correspondentes ao grupo Bambuí. 

Dessa forma, o aquífero apresenta favorabilidade hidrogeológica variável devido à sua 

descontinuidade, assim como em muitos casos a qualidade da água é carbonatada e 

de dureza elevada. 

 

4.4 POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO 

 

4.4.1 Identificação de impactos 

 

Para identificar os impactos que envolvem o uso de água do Parque Solar 

Ituverava, dividimos em impactos na construção e impactos na operação. Os dados 

dos impactos foram identificados e extraídos do RAS do projeto (AMBCON, 2013). 

Começando pela construção do projeto, identificou-se que as atividades para a 

sua implantação envolvem ações de reconformação do terreno, supressão de 

vegetação e movimentação de materiais e equipamentos, que podem promover a 

ressuspensão de poeira. Esse fenômeno implica num impacto negativo na qualidade 

do ar e na saúde dos operários e da população. Além disso, a operação do canteiro 

de obras implica na geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos que podem 

acarretar em poluições sobre o meio ambiente. Estes efluentes podem ser de ordem 

doméstica ou ainda provenientes da lavagem dos veículos, incluindo as betoneiras.  

Já a fase de operação da usina implica na geração de poeiras, pela utilização 

das vias nas atividades de manutenção, que tem impactos semelhantes aos da 

construção nesse aspecto, porém com uma intensidade menor. Há também a 

produção de resíduos sólidos e efluentes líquidos que podem acarretar em poluições 

sobre o meio ambiente, oriundos das atividades das pessoas que operam a planta. 

Além disso, a principal atividade relacionada à utilização de recursos hídricos do 

parque solar é a limpeza dos painéis fotovoltaicos. 
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4.4.2 Mitigação dos impactos 

 

Como visto na sessão anterior, existem vários impactos na implementação e 

operação do parque solar, porém, focaremos na mitigação do principal impacto 

identificado que foi a utilização de água na limpeza dos painéis fotovoltaicos durante 

a operação. 

Nesse sentido, será proposto como medida de mitigação do uso da água um 

reservatório de captação e armazenamento de água da chuva. Para o 

dimensionamento do reservatório, foram utilizadas as metodologias descritas na 

seção 3.4, com a base teórica do método Rippl e a execução do Método da Simulação. 

A demanda de água considerada para o dimensionamento será a limpeza dos painéis. 

Foram feitos 3 cenários, levando em consideração demandas diferentes de 

água para executar a limpeza de uma mesma área de painéis. Vale ressaltar que no 

dimensionamento foi considerado que o reservatório estará vazio no momento inicial. 

Segue abaixo os diferentes cenários: 

• Cenário 1: Demanda de 2l de água por m² de superfície do painel 

• Cenário 2: Demanda de 1l de água por m² de superfície do painel 

• Cenário 3: Demanda de 0,5l de água por m² de superfície do painel 

 

Os diferentes cenários levaram em consideração, em uma primeira análise, 

apenas a área de captação dos reservatórios. Posteriormente, foi feita uma segunda 

análise que também considerou a área de captação fornecida pelas instalações 

existentes no parque, conforme Figura 13. Além da área das instalações, em alguns 

casos, também foi considerada a área de captação de parte dos painéis fotovoltaicos 

do projeto. 
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Figura 13 - Área de captação das instalações do parque Ituverava 

 

Fonte: Google Earth 

 

A área de captação das instalações corresponde a aproximadamente 1.200 m². 

Para os reservatórios, foram considerados reservatórios com dimensões de 80 m x 25 

m x 2 m, que possuem individualmente 2.000 m² de área de captação e 4.000 m³ de 

volume de captação. Os diferentes cenários utilização diferentes números de 

reservatórios de acordo com cada demanda. 

Um outro componente fundamental para a operação do reservatório é a bomba, 

necessária para transportar a água para fora do reservatório. Para o nosso caso, o 

modelo ideal de bomba é a centrífuga, porque consegue transferir grandes volumes 

de água com uma baixa pressão.  

Para a seleção da bomba, os principais fatores são a Altura Manométrica Total 

(AMT) e a vazão. Para o nosso caso, a AMT necessária para o serviço é muito baixa 

(o reservatório tem somente 2 m de profundidade) e a vazão necessária será apenas 

para conduzir a água até algum veículo que irá transporta-la (com volume máximo de 

10 m³ - caminhão pipa). Iremos adotar um tempo ideal para encher um caminhão pipa 

de 10 minutos. 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS 

 

Além da adoção de medidas de controle ambiental que minimizam a 

possibilidade de ocorrência dos impactos, foi possível identificar no RAS (AMBCON, 

2013) algumas boas práticas que devem ser destacadas, para as fases de construção 

e operação. Essas boas práticas estão alinhadas com o que foi proposto como 

medidas ambientais. 

 

4.6 ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

Para realizar essa análise, foi considerado como base os valores de referência 

da EPE (2018), descritos na seção 3.1.2. Esse estudo coloca os valores médios de 

custo de implementação e operação de parques fotovoltaicos no Brasil, relacionados 

à potência instalada dos parques. Dessa forma, temos para a construção um custo de 

900 US$/kWp, e para a operação temos 20 R$/KWp Ano como valor de referência, a 

ser usado nos cálculos. 

Esses dados foram aplicados ao parque solar Ituverava, que conta com 

210.000 kWp, para estimar o custo da construção e operação. Também, os valores 

de referência de custo estão em dólar. Nesse sentido, primeiro convertemos o valor 

em dólar na data do estudo – o dólar custava R$ 3,87 em 2018 – para depois atualizar 

esse valor para os dias de hoje, utilizando a calculadora do Banco Central do Brasil3 

(2021). 

Em paralelo, o orçamento da solução escolhida para mitigar o impacto do uso 

da água na operação foi feito pela empresa Geomembrana Geossintéticos (2021). 

Eles estimaram o custo com materiais e o serviço para a implementação do 

reservatório. 

Também, para a análise econômica, foi adotado um valor de referência4 de 

custo da água dos caminhões pipa de R$ 60,00 por m³ de água. 

 

 
 

3 A menção de marcas não constitui recomendação pro parte do autor. 
4 Comunicação pessoal da Sra. Thaís Gama (Enel Green Power) no dia 31/08/2021 por telefone. 
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Finalmente, o custo associado à bomba que será utilizada na proposta foi 

obtido pela loja Mérito Comercial (2021). 

O objetivo dessa análise é conhecer a ordem de grandeza do custo da 

construção e operação do parque, para comparar com a ordem de grandeza dos 

custos associados à implementação dos reservatórios de captação de água da chuva. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DEMANDA DE ÁGUA DO PARQUE SOLAR ITUVERAVA 

 

Para que se torne mais claro o entendimento, destacamos que os dados 

presentes no RAS (AMBCON, 2013) foram utilizados na análise do estudo de caso. 

Em paralelo, os valores de referência propostos por Klise et al. (2013) foram 

aplicados ao contexto de Ituverava e comparados com os resultados presentes no 

RAS. 

 

5.1.1 Fase Construção 

 

O consumo de água total e médio, durante a implantação, é detalhado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Necessidade de água durante a fase de implantação 

Necessidade de água durante a fase de implementação 

Descrição Unidade TOTAL 

Dias de Trabalho   dias 396 

Consumo de água total para as estradas internas m³ 17.837 

Consumo de água total utilizada nos sanitários m³ 1.980 

Consumo de água total para produção de concreto m³ 1.697 

Consumo de água total   m³ 21.514 

Descrição Unidade Total 

Consumo diário de água durante os dias úteis m³/dias 54,32 

Fluxo de água equivalente ao longo de 22 dias úteis l/s 0,46 

Fluxo de água equivalente ao longo de 30 dias l/s 0,63 

Fonte: AMBCON (2013, VOL I pag. 49) 

  

O pico de consumo de água durante a implantação dos acessos internos, 

planejado entre o segundo e o décimo mês, quando a exigência de água média 

mensal foi de aproximadamente, de 2.092 m³/mês (correspondente a um fluxo de 

água de 1,101 l/s por 22 dias úteis). Tanques de armazenamento foram utilizados de 
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modo a responder às exigências de pico de consumo de água, com uma reserva de 

cinco dias, correspondente aproximadamente a 150 m³. 

Analisando o consumo de água de Ituverava, constatamos que, de fato, a 

implementação do parque utiliza um valor elevado de água. O uso total de água nessa 

fase estimado para Ituverava foi de 21.514 m³, em um período de 18 meses. 

Analisando os valores de referência determinados por Klise et al. (2013), o estado 

americano que registrou a maior média de consumo de água foi o Arizona, que 

projetado para o tempo de construção do parque Ituverava, tem uma média de 

consumo total de 8.068 m³ de água.  

Dessa forma, a implementação do projeto Ituverava consumiu 2,67 vezes mais água 

do que o valor de referência americano mais elevado. A atividade de umidificar as vias 

é o ponto de maior discrepância entre as duas estimativas (17.837 m³ estimado para 

Ituverava e 8.004 m³ projetado na análise americana), se mostrando como o principal 

ponto de melhoria na utilização dos recursos hídricos. 

 

5.1.2 Fase Operação 

 

Considerando, conforme estudo de impacto ambiental elaborado para a 

instalação do parque, que são necessários 2,0 litros por m² de superfície de modulo 

fotovoltaico, e que a usina de 210 MW consistirá em 1.703.520 módulos fotovoltaicos 

de 1,4 m² cada (2,8 l por módulo), a superfície total para ser limpa é de 2.384.928 m². 

Portanto, a quantidade de água destinada por cada limpeza será de 4.770 m³. Vale 

ressaltar que são feitas 2 campanhas de limpeza por ano, e que o consumo de água 

vai aumentar até 219,2 m³/dia durante a limpeza dos módulos solares, que vai durar 

um mês (22 dias úteis). 

O consumo de água total em média durante a fase de operação está detalhado 

na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Consumo de água durante a fase de operação 

Necessidade de água durante a fase de operação 

Descrição Unidade Total 

Consumo de água p/uso sanitário durante a fase de operação l/dia 4.000 

Consumo para as operações de limpeza dos módulos FV (*) l/dia 219.200 

Consumo médio de água p/uso sanitário (mais de 30 dias)   l/mês 72.000 

Consumo de água para uso sanitário   
 

  m³/ano 876 

Consumo de água p/operações de limpeza dos módulos FV (**) m³/ano 9.540 

Consumo anual de água durante a fase de operação (***)   28,82 28,82 

Consumo anual de água durante a fase de operação (***)   10.521 10.521 

Fonte: AMBCON (2013, VOL I pag. 54) 

(*) 22 dias de trabalho por cada ciclo de limpeza 

(**) considerando dois ciclos de limpeza por ano 

(***) considerando 365 dias por ano 

 

Na fase de operação, o consumo estimado de água do parque Ituverava, 

presente no RAS (AMBCON, 2013), tem uma ordem de grandeza mais aproximada 

do que foi estimado utilizando a metodologia de Klise et al. (2013), comparando com 

a análise feita na etapa de construção. Na análise de Ituverava, foi estimado um 

consumo total de 10.521 m³/Ano na O&M do parque, sendo 9.540 m³/ano apenas para 

a limpeza dos painéis.  

Aplicando a estimativa do estudo americano no contexto de Ituverava, com o 

valor médio de consumo dos 6 estados analisados, encontramos 13.646 m³/ano para 

o valor total de consumo e 13.085 m³/ano apenas para a limpeza de painéis. Nesse 

caso, as estimativas americanas para limpeza de painéis e consumo total de água 

são, respectivamente, 37% e 30% maiores do que os dados de Ituverava. 

 

5.2 QUANTIFICAÇÃO DOS RECURSOS LOCAIS 

 

Conforme visto no gráfico de precipitação acumulada mensal (Tabela 5), o 

período de maior estiagem corresponde aos meses de junho a setembro. As chuvas 

são abundantes durante o verão, com maior índice pluviométrico entre os meses de 

novembro a março. Com médias pluviométricas variado de 950 a 1200 mm/ano. Os 
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dados correspondem às médias mensais para a estação de Barreiras durante o 

período de 1991 – 2012. 

 

Tabela 5 - Médias Mensais de Precipitação 

 

Fonte: INMET 

 

A Tabela 6 representa a média mensal e anual de balanço hídrico da região 

utilizando os dados da estação meteorológica de Barreiras (INMET). Sendo assim a 

região apresenta um excedente hídrico menor que 100 mm durante os meses de 

dezembro a março, anualmente prevalece o déficit hídrico que se concentra entre os 

meses de maio a outubro. 
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Tabela 6 - Balanço Hídrico Climatológico - Normal 61-90 

 

Fonte: INMET 

 

Em relação aos recursos hídricos superficiais, as bases cartográficas oficiais 

do IBGE mostrarem que o riacho Vida de Cocos corta a área do empreendimento na 

porção noroeste. Entretanto, não foi observado nenhuma evidência de curso d’água.  

Também, em relação aos recurso s hídricos subterrâneos, concluiu-se que o 

aquífero em que o projeto está inserido apresenta favorabilidade hidrogeológica 

variável devido à sua descontinuidade, e, assim como em muitos casos, a qualidade 

da água é carbonatada e de dureza elevada. 

Nesse sentido, podemos destacar que o projeto Ituverava está inserido em um 

contexto de baixa disponibilidade hídrica. Dessa forma, o recurso hídrico proveniente 

da precipitação se coloca como alternativa fundamental para a utilização racional e 

sustentável da água. 

 

5.3 POSSIBILIDADES DE MITIGAÇÃO 

 

5.3.1 Identificação de Impactos 

 

Foram identificados impactos relacionados ao uso da água em algumas 

atividades para a fase de construção, são eles: 

• Umidificação dos acessos 
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• Produção de concreto 

• Limpeza dos veículos 

 

E as atividades que utilizam água na fase de O&M são: 

• Limpeza dos módulos 

• Água para uso nos banheiros 

 

Analisando o impacto que cada atividade exerce, podemos concluir que a 

umidificação dos acessos na construção (17.837 m³/ ano) e a limpeza dos painéis na 

operação (9.540 m³/ ano) se destacam como principais pontos de atenção. Dessa 

forma, iremos focar nessas atividades em nossa análise, entendendo que definir 

medidas como sistemas de reuso para os banheiros ou programas de monitoramento 

dos efluentes tratados também são fundamentais para a preservação da natureza e 

uso sustentável do recurso hídrico. 

Nessa análise, é importante lembrar que os parques fotovoltaicos atualmente 

têm uma vida útil estimada entre 25 e 30 anos. Dessa forma, devemos projetar o uso 

de água para a limpeza de painéis nesse período de tempo. Considerando o menor 

tempo de operação estimado, o parque irá utilizar pelo menos um total de 238.500 m³ 

de água, apenas para essa atividade. Apesar da construção ter um consumo muito 

alto de forma pontual, o impacto da operação ao longo dos anos é muito maior e, 

portanto, será o foco dos dimensionamentos. 

 

5.3.2 Mitigação dos Impactos 

 

Seguem abaixo os diferentes cenários, com os dimensionamentos expostos 

nas Tabelas 7, 8 e 9. 

• Cenário 1: Demanda de 2 l de água por m² de superfície do painel; 

o Superfície a ser limpa: 2.384.928 m²; 

o Demanda de água por m²: 2l; e 

o Demanda total: 9540 m³/Ano. 
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Tabela 7 - Dimensionamento pelo método da simulação - Cenário 1 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 795 12.396 1.656 3.939 861 2.782 

Fev 132 795 12.396 1.309 3.939 514 3.296 

Mar 145 795 12.396 1.438 3.939 643 3.939 

Abr 64 795 12.396 635 3.939 -160 3.778 

Mai 23 795 12.396 228 3.939 -567 3.211 

Jun 4 795 12.396 40 3.939 -755 2.456 

Jul 0 795 12.396 0 3.939 -795 1.661 

Ago 2 795 12.396 20 3.939 -775 886 

Set 10 795 12.396 99 3.939 -696 190 

Out 61 795 12.396 605 3.939 -190 0 

Nov 172 795 12.396 1.706 3.939 911 911 

Dez 182 795 12.396 1.805 3.939 1.010 1.921 

TOTAL 962 9540 x 9.540 x x x 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma resulta que é necessária uma área de captação de 12.396 m2 para 

pode coletar toda a água necessária para a demanda anula da planta, e um volume 

regulador de vazão de 3.939 m3. 

 

• Cenário 2: Demanda de 1 l de água por m² de superfície do painel; 

o Superfície a ser limpa: 2.384.928 m²; 

o Demanda de água por m²: 1l; e 

o Demanda total: 4770 m³/Ano. 
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Tabela 8 - Dimensionamento pelo método da simulação - Cenário 2 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 397,5 6198 828 1.969 431 1.391 

Fev 132 397,5 6198 655 1.969 257 1.648 

Mar 145 397,5 6198 719 1.969 321 1.969 

Abr 64 397,5 6198 317 1.969 -80 1.889 

Mai 23 397,5 6198 114 1.969 -283 1.606 

Jun 4 397,5 6198 20 1.969 -378 1.228 

Jul 0 397,5 6198 0 1.969 -398 831 

Ago 2 397,5 6198 10 1.969 -388 443 

Set 10 397,5 6198 50 1.969 -348 95 

Out 61 397,5 6198 302 1.969 -95 0 

Nov 172 397,5 6198 853 1.969 455 455 

Dez 182 397,5 6198 902 1.969 505 960 

TOTAL   4770 x 4770 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma resulta que é necessária uma área de captação de 6.198 m2 para 

pode coletar toda a água necessária para a demanda anula da planta, e um volume 

regulador de vazão de 1.969 m3. 

 

• Cenário 3: Demanda de 0,5l de água por m² de superfície do painel; 

o Superfície a ser limpa: 2.384.928 m²; 

o Demanda de água por m²: 0,5l; e 

o Demanda total: 2385 m³/Ano. 
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Tabela 9 - Dimensionamento pelo método da simulação - Cenário 3 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 198,75 3099 414 985 215 695 

Fev 132 198,75 3099 327 985 129 824 

Mar 145 198,75 3099 359 985 161 985 

Abr 64 198,75 3099 159 985 -40 945 

Mai 23 198,75 3099 57 985 -142 803 

Jun 4 198,75 3099 10 985 -189 614 

Jul 0 198,75 3099 0 985 -199 415 

Ago 2 198,75 3099 5 985 -194 221 

Set 10 198,75 3099 25 985 -174 48 

Out 61 198,75 3099 151 985 -48 0 

Nov 172 198,75 3099 426 985 228 228 

Dez 182 198,75 3099 451 985 252 480 

TOTAL   2385 x 2385 x x x 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma resulta que é necessária uma área de captação de 3.099 m2 para 

poder coletar toda a água necessária para a demanda anula da planta, e um volume 

regulador de vazão de 985 m3. 

Com essas diferentes áreas de captação, serão utilizados reservatórios com 

dimensões de 80 m x 25 m x 2 m, sugeridas por Geomembrana Geossintéticos (2021).  

Esse reservatório resulta, individualmente, em uma área de captação de 2000 m² e 

um volume de 4000 m³ de armazenamento. 

Com a premissa de uso de áreas de captação reduzidas, fica evidente que é 

necessário considerar como principal área de captação as próprias superfícies dos 

reservatórios (2.000 m²), de forma quem o novo cálculo dos cenários se dá na forma 

de múltiplos de reservatórios, como segue nas Tabelas 10, 11 e 12: 

 

• Cenário 1: Demanda de 2 l / m² ; 

o Área de captação – 7 reservatórios; e 

o Volume de Captação – 28.000 m3. 
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Tabela 10 - Dimensionamento primeira solução - Cenário 1 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 795 14.000 1.870 28.000 1.075 3.450 

Fev 132 795 14.000 1.478 28.000 683 4.134 

Mar 145 795 14.000 1.624 28.000 829 4.963 

Abr 64 795 14.000 717 28.000 -78 4.884 

Mai 23 795 14.000 258 28.000 -537 4.347 

Jun 4 795 14.000 45 28.000 -750 3.597 

Jul 0 795 14.000 0 28.000 -795 2.802 

Ago 2 795 14.000 22 28.000 -773 2.029 

Set 10 795 14.000 112 28.000 -683 1.346 

Out 61 795 14.000 683 28.000 -112 1.234 

Nov 172 795 14.000 1.926 28.000 1.131 1.131 

Dez 182 795 14.000 2.038 28.000 1.243 2.375 

TOTAL 962 9540 x 10.774 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pelo observado, nota-se que – no máximo – teríamos somente 2 reservatórios 

sendo utilizados (4.963 m3 no mês de março), de forma que este cenário representa 

um excesso de reserva, ficando subutilizada, indicando que a estratégia de uso dos 

reservatórios, também como área de captação, não se mostra favorável. 

 

• Cenário 2: Demanda de 1 l / m²; 

o Área de captação – 4 reservatórios; e 

o Volume de Captação – 16.000 m3. 
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Tabela 11 - Dimensionamento primeira solução - Cenário 2 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 397,5 8000 1.069 16.000 671 2.142 

Fev 132 397,5 8000 845 16.000 447 2.589 

Mar 145 397,5 8000 928 16.000 531 3.120 

Abr 64 397,5 8000 410 16.000 12 3.132 

Mai 23 397,5 8000 147 16.000 -250 2.882 

Jun 4 397,5 8000 26 16.000 -372 2.510 

Jul 0 397,5 8000 0 16.000 -398 2.112 

Ago 2 397,5 8000 13 16.000 -385 1.727 

Set 10 397,5 8000 64 16.000 -334 1.394 

Out 61 397,5 8000 390 16.000 -7 1.387 

Nov 172 397,5 8000 1.101 16.000 703 703 

Dez 182 397,5 8000 1.165 16.000 767 1.471 

TOTAL   4770 x 6157 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pelo observado, nota-se que – no máximo – teríamos somente 1 reservatórios 

sendo utilizados (3.120 m3 no mês de Abril), de forma que também neste senário 

representa a estratégia dos reservatórios como captação, não se mostra favorável. 

 

• Cenário 3: Demanda de 0,5 l / m²; 

o Área de captação – 2 reservatórios; 

o Volume de Captação – 8.000 m3. 
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Tabela 12 - Dimensionamento primeira solução - Cenário 3 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 198,75 4000 534 8.000 336 1.071 

Fev 132 198,75 4000 422 8.000 224 1.295 

Mar 145 198,75 4000 464 8.000 265 1.560 

Abr 64 198,75 4000 205 8.000 6 1.566 

Mai 23 198,75 4000 74 8.000 -125 1.441 

Jun 4 198,75 4000 13 8.000 -186 1.255 

Jul 0 198,75 4000 0 8.000 -199 1.056 

Ago 2 198,75 4000 6 8.000 -192 864 

Set 10 198,75 4000 32 8.000 -167 697 

Out 61 198,75 4000 195 8.000 -4 693 

Nov 172 198,75 4000 550 8.000 352 352 

Dez 182 198,75 4000 582 8.000 384 735 

TOTAL   2385 x 3078 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Novamente, somente 1 reservatório sendo utilizados (1566 m3 no mês de abril), 

novamente, indicando que o uso dos reservatórios como captação, não se justifica. 

 

Para a primeira solução, os cenários 1, 2 e 3 têm, respectivamente, 28.000 m³, 

16.000 m³ e 8.000 m³ de volume de reservatório. Em paralelo, o volume regulador de 

vazão dimensionado para os mesmos cenários foram, respectivamente, 3.939 m3, 

1.969 m³ e 985 m³. Sendo assim, fica claro que considerando somente as áreas de 

captação dos reservatórios, eles nunca irão estar cheios. Dessa forma, é necessário 

definir outras áreas de captação que sejam mais consistentes e com uma proposta de 

custo aceitável. 

Para ajustar a proposta, iremos adotar uma segunda solução que considera, 

além da área do reservatório, a área de captação das instalações do parque e parte 

da área dos painéis fotovoltaicos. Esta captação poderia ser feita via rede de 

drenagem com uso de canais de concreto na superfície do solo, de forma a ter pouco 

impacto e menos custo. 
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Segue abaixo a segunda solução para os três diferentes cenários, expostos 

nas Tabelas 13, 14 e 15. 

• Cenário 1: Demanda de 2 l / m²; 

o Área de captação – 1 reservatório + 1.200 m² de telhado das instalações 

+ 9.200 m² de painéis fotovoltaicos; e 

o Volume de Captação – 4.000 m3. 

 

Tabela 13 - Dimensionamento segunda solução - Cenário 1 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 795 12.400 1.657 4.000 862 2.783 

Fev 132 795 12.400 1.309 4.000 514 3.298 

Mar 145 795 12.400 1.438 4.000 643 3.941 

Abr 64 795 12.400 635 4.000 -160 3.781 

Mai 23 795 12.400 228 4.000 -567 3.214 

Jun 4 795 12.400 40 4.000 -755 2.459 

Jul 0 795 12.400 0 4.000 -795 1.664 

Ago 2 795 12.400 20 4.000 -775 889 

Set 10 795 12.400 99 4.000 -696 193 

Out 61 795 12.400 605 4.000 -190 3 

Nov 172 795 12.400 1.706 4.000 911 911 

Dez 182 795 12.400 1.805 4.000 1.010 1.922 

TOTAL 962 9540 x 9.543 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste cenário, observa-se que o reservatório está quase que plenamente 

utilizado (3.941 m3 no mês de março), de forma que esta configuração se mostra como 

uma forma muito mais otimizada no uso de recursos, conseguindo reduzir de 7 para 

1 reservatório e uma maior área de coleta, contribuindo assim para sustentabilidade 

da proposta. 
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• Cenário 2: Demanda de 1 l / m²; 

o Área de captação – 1 reservatório + 1.200 m² de telhado das instalações 

+ 3.000 m² de painéis fotovoltaicos; 

o Volume de Captação – 4.000 m3. 

 

Tabela 14 - Dimensionamento segunda solução - Cenário 2 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 397,5 6200 828 4.000 431 1.392 

Fev 132 397,5 6200 655 4.000 257 1.649 

Mar 145 397,5 6200 719 4.000 322 1.971 

Abr 64 397,5 6200 317 4.000 -80 1.891 

Mai 23 397,5 6200 114 4.000 -283 1.607 

Jun 4 397,5 6200 20 4.000 -378 1.229 

Jul 0 397,5 6200 0 4.000 -398 832 

Ago 2 397,5 6200 10 4.000 -388 444 

Set 10 397,5 6200 50 4.000 -348 96 

Out 61 397,5 6200 303 4.000 -95 2 

Nov 172 397,5 6200 853 4.000 456 456 

Dez 182 397,5 6200 903 4.000 505 961 

TOTAL   4770 x 4772 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Igualmente tem-se que o reservatório está quase pela metade (1.971 m3 no 

mês de março), de forma que esta configuração se mostra como uma solução que – 

mesmo a tendendo a demanda de lavagem, ainda guarda uma capacidade de reserva 

interessante que poderia atender outras demandas da planta, caso a área de captação 

seja ampliada, num horizonte de aumento de demanda futura de água. 

 

• Cenário 3: Demanda de 0,5 l / m²; 

o Área de captação – 1 reservatório + 1.200 m² de telhado das instalações; 

o Volume de Captação – 4.000 m3. 
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Tabela 15 - Dimensionamento segunda solução - Cenário 3 

Mês 
Chuva em 

mm/mês 

Demanda 

(m³/mês) 

Área de 

captação (m²) 

Vol. Chuva 

(m³) 

Vol. 

reservatório 

(m³) 

Diferença 

mês (m³) 

Vol. no 

Res. 

(m³) 

Jan 167 198,75 3200 428 4.000 229 738 

Fev 132 198,75 3200 338 4.000 139 877 

Mar 145 198,75 3200 371 4.000 172 1.049 

Abr 64 198,75 3200 164 4.000 -35 1.014 

Mai 23 198,75 3200 59 4.000 -140 874 

Jun 4 198,75 3200 10 4.000 -189 686 

Jul 0 198,75 3200 0 4.000 -199 487 

Ago 2 198,75 3200 5 4.000 -194 293 

Set 10 198,75 3200 26 4.000 -173 120 

Out 61 198,75 3200 156 4.000 -43 78 

Nov 172 198,75 3200 440 4.000 242 242 

Dez 182 198,75 3200 466 4.000 267 509 

TOTAL   2385 x 2463 x x x 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste cenário também tem-se que o reservatório está subutilizado (1.049 m3 

no mês de março), de forma que esta configuração subutiliza do reservatório, porém 

poderia ser interessante num cenário de aumento de demanda futura de água. 

 A segunda solução apresenta uma proposta de área de captação e volume de 

captação muito mais ajustado ao que foi determinado pelo método do inventário. O 

primeiro cenário - que é o caso base do projeto - e o segundo cenário necessitam de, 

respectivamente, 9.200 m² e 3.000 m² de área de captação dos painéis fotovoltaicos 

além da área do reservatório e da área dos telhados das construções. A área de cada 

painel fotovoltaico é de 1,4 m². Para os cenários 1 e 2 serão necessários captar a 

água de chuva de, respectivamente, 6.572 e 2.143 painéis fotovoltaicos como área de 

captação adicional (provida rede de drenagem no local). 

Para o terceiro cenário, foi suficiente a área de captação do reservatório 

somada a área dos telhados das construções, sem a necessidade de captar água da 

chuva dos painéis. Desta forma, poderia ser pensada como uma estratégia inicial de 

implementação do projeto, com sustos menores e possibilidade de expansão futura, 

caso a demanda para a lavagem dos painéis não seja atendida. 
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Para coletar a água que cai nos painéis fotovoltaicos, é necessário instalar um 

sistema de drenagem que conduza a água até o reservatório. Dessa forma, 

recomenda-se que se instale calhas de concreto no solo, abaixo dos painéis que irão 

compor a área de colete da água. Com isso, iremos diminuir o número de 

reservatórios, propostos pela primeira solução, e maximizar o uso do único 

reservatório considerado para os 3 casos na segunda solução. 

Vale ressaltar que, para traçar os 3 cenários de dimensionamento, assumimos 

que é possível utilizar diferentes metodologias de limpeza que demandam menos 

água. Nesse sentido, é importante ressaltar que existem tecnologias atuais que 

executam a limpeza dos painéis com menor consumo de água. 

Por fim, mas não menos importante, está o dimensionamento das bombas que 

serão utilizadas para extrair a água dos reservatórios. Considerando um tempo ideal 

de 10 minutos para encher um caminhão pipa (10 m³ de volume), selecionamos a 

bomba centrífuga modelo MSA-21 R 1 1/2 de 5 CV da SCHINIDER Motobombas. A 

Figura 14 identifica a tabela do fabricante para a seleção do equipamento e a Figura 

15 ilustra o modelo selecionado. 

 

Figura 14 - Seleção da bomba para o projeto 
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Disponível em: < https://schneider.ind.br/produtos/motobombas-de-superfície/large/centrífugas-

monoestágio/msa-21/#TabeladeSeleo> Acesso em: 03 set. 2021 

 

Figura 15 - bomba centrífuga modelo MSA-21 

 

Disponível em: < https://schneider.ind.br/produtos/motobombas-de-superfície/large/centrífugas-

monoestágio/msa-21/#TabeladeSeleo> Acesso em: 03 set. 2021 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS 

 

Para a construção, uma boa prática identificada foi relacionada a lavagem dos 

veículos. Essa atividade deve ser feita com pulverizadores de alta pressão para 

reduzir o consumo de água. Abrangendo também para a operação, é importante que 

se adotem equipamentos que visem a redução do consumo de água de uma forma 

geral.  

Outra boa prática que se previu introduzir na construção, e se adotar de forma 

mais consolidada na operação, foi a utilização de um sistema de tratamento das águas 

(ETE). Esse sistema permite o reuso dos recursos hídricos nas atividades de irrigação 

dos acessos, e a reutilização nos sanitários, como a água de descarga de vasos. 
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1.4 ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

Aplicando os valores de referência ao projeto Ituverava (construção - US$ 900 

/kWp; operação - 20 R$/ KWp Ano), e considerando 210.000 kWp, temos os seguintes 

custos: 

CAPEX = US$ 900/kWp x 210.000 kWp = US$ 189.000.000,00.  

Convertendo para Reais com a cotação do dólar na data do estudo da EPE em 

2018 (R$ 3,87), temos: 

 CAPEX = US$ 189.000.000,00 x R$ 3,87/US$ = R$ 731.430.000,00 

Corrigindo para valores atuais, utilizando a calculadora do Banco Central do 

Brasil (2021), encontramos: 

CAPEX = R$ 1.066.075.389,60 (corrigido para jan/2021). 

 

Para o OPEX, temos: 

OPEX = 20 R$/ KWp Ano x 210.000 kWp = R$ 4.200.000,00 por ano.  

 

Em paralelo, a solução escolhida para mitigar o impacto do uso da água na 

operação tem os seguintes valores de referência (para reservatórios com dimensões 

de 80 m x 25 m x 2 m): 

• Material: 5 bobinas fechadas de Geomembrana lida de PEAD de 1,0 mm =      

R$ 74.000,00 

• Mão de obra: R$ 16.000,00 + alimentação + hospedagem + 6 funcionários 

auxiliares. 

• Total = R$ 74.000,00 + R$ 16.000,00 + outras despesas = R$ 90.000,00 + 

outras despesas 

Vale ressaltar que esses valores foram obtidos a partir do orçamento feito com 

a empresa Geomembrana Geossintéticos (2021). 

Um outro elemento importante associado ao custo do reservatório é a bomba 

centrífuga. Para o modelo selecionado, MSA-21 R 1 1/2 de 5 CV, encontramos um 

valor de mercado de R$ 3.809,76 (MÉRITO COMERCIAL, 2021). Vale ressaltar que 

será necessário, para cada reservatório individual exposto acima, uma bomba. 

Finalmente, somando todos os custos para implementar cada reservatório, 

concluímos que a ordem de grandeza é de aproximadamente R$ 100.000,00 (R$ 

90.000,00 + R$ 3.809,76 + outras despesas). 
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Analisando os dados financeiros, podemos afirmar alguns pontos importantes. 

O CAPEX do projeto Ituverava é da ordem de grandeza dos 1 B R$ em valores atuais. 

Também, o OPEX corresponde a aproximadamente 4 M R$ / ano. Em paralelo, cada 

reservatório de 80 m x 25 m x 2 m tem o custo da ordem de grandeza de 100 k R$.  

Todos os cenários da segunda solução necessitam de 1 reservatório, que 

representa 0,01% do valor do CAPEX. Sendo assim, quando confrontamos a ordem 

de grandeza do custo do projeto em relação ao custo de implementação dos 

reservatórios, percebemos que o valor associado à construção do reservatório é 

desprezível.  

Para a operação, temos o valor de referência de custo da água dos caminhões 

pipa de R$ 60,00 por m³ de água. Considerando o caso base, com demanda anual de 

9.540 m³ de água, temos um custo estimado de R$ 572.400,00 por ano de água de 

fonte externa. Vale ressaltar que esse valor considera que toda a água utilizada para 

a limpeza dos painéis vem de fontes externas, por meio de caminhões pipa.  

Considerando que o reservatório tem uma vida útil de 10 anos, a solução para 

o caso base irá economizar um total de R$ 5.724.000,00 de OPEX ao longo dos 10 

anos, este custo evitado faz referência ao cenário de gasto de 2 litros por painel. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

No estudo realizado, foi proposta a avaliação do impacto do uso de água em 

plantas fotovoltaicas no Brasil com estudo de caso. Concluiu-se que: 

• O local com melhor recurso solar no Brasil (região Nordeste) também conta 

com uma baixa disponibilidade hídrica. Dessa forma, se mostra imprescindível 

que projetos solares em geral nessa região se torne autossustentáveis em 

relação ao recurso água; 

• A água da chuva é um recurso fundamental e viável de ser aproveitado para 

que os parques solares atinjam a autossuficiência hídrica; 

• Comparando o estudo de caso com as estimativas americanas, consumimos 

no Brasil muito mais água na construção dos projetos – 2,67 vezes a mais - do 

que os EUA. Porém, na O&M, utilizamos menos água - 30% a menos; 

• Em relação ao uso da água, o principal impacto na construção é a umidificação 

dos acessos (representa 82,9% da demanda total); e o principal impacto para 

a O&M é a limpeza dos módulos (representa 91,7% da demanda total); 

• Apesar dos impactos citados acima serem os mais importantes, é primordial 

que as outras atividades que envolvem o uso da água sejam executadas de 

forma a minimizar o desperdício de água, utilizando técnicas de reuso e 

tecnologias que demandam menos recurso; 

• Se levada em consideração a vida útil dos parques solares (entre 25 e 30 anos), 

a operação consome um valor muito alto de água - 238.500 m³. Nessa 

perspectiva, o importante valor total de demanda na construção – 21.514 m³ de 

água - se torna uma fração do valor total de O&M (apenas 9%); 

• O volume do reservatório determina exclusivamente a quantidade de água que 

pode ser retida por ele, e a área de captação (que pode ser apenas a área do 

reservatório ou outros pontos de coleta adicionais) é o fator que determina a 

viabilidade do projeto; 

• É muito importante utilizar técnicas e tecnologias de limpeza dos painéis que 

demandam menos água em sua operação. Como é uma atividade recorrente 

em um horizonte de 25-30 anos, o impacto de gastar menos água nesse 

processo é muito grande; 
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• Reservatórios de captação de água da chuva são uma alternativa eficiente para 

mitigar o impacto do uso da água em plantas fotovoltaicas; 

• Para o estudo de caso avaliado, recomenda-se a instalação de um reservatório 

de 2000 m², 4000 m³, alimentado pelas áreas de captação da área de operação 

e do próprio reservatório e, à medida que for verificada a demanda real para 

lavagem, aumento da rede de coleta de água de chuva pela instalação de rede 

de drenagem para capturar a água de chuva que incida nos painéis; 

• Este cenário poderia ser ampliado até a eventual necessidade de instalação de 

um segundo reservatório, a ser avaliado em momento posterior pela equipe de 

operação; 

• O valor de implementação dos reservatórios é irrisório quando confrontado com 

o CAPEX do projeto (representa 0,01% do valor do CAPEX no caso mais 

extremo); e o OPEX será impactado positivamente com a implementação do 

reservatório. 

Como recomendação para trabalhos futuros, uma sugestão é avaliar a 

possibilidade de reutilizar a água da lavagem. No ato da limpeza, o operador passar 

com o equipamento em um módulo e a água escorre. Dessa forma, existe a 

possibilidade de reaproveitar essa água utilizando uma canaleta embaixo do módulo, 

que irá coletar a água suja com partículas sólidas, encaminhará para um sistema 

simples de filtragem e depois irá reaproveitar o recurso. 

Também, uma outra recomendação é analisar a possibilidade de inserir mais 

de um reservatório para dar mais segurança ao sistema, visto que é importante existir 

uma redundância no sistema para aumentar a segurança de abastecimento, mesmo 

sabendo que um reservatório se mostre suficiente. 

Uma sugestão final para trabalhos futuros é identificar e avaliar técnicas mais 

atuais e, principalmente, eficientes para a limpeza de painéis fotovoltaicos, que 

utilizem menos água. 
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