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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)  

 

INTERAÇÃO ÁGUA E ENERGIA: ENERGIA PARA ÁGUA 

 

Alisson Meireles Brandão 

Setembro/2014 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Henrique Borges Cohim Silva 

 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental  

 

Água e energia são recursos essenciais para o bem-estar humano, a redução da pobreza e 

o desenvolvimento sustentável. A ONU definiu o tema do Dia Mundial da Água 

celebrado em 2014: “Água e Energia”. Porque água e energia são recursos indissociáveis, 

de um lado, todos os tipos de sistemas de geração de energia consomem água, seja 

diretamente ou indiretamente. O abastecimento de água requer energia para extrair e 

transportar água doce para usuários finais ou para tratar águas residuais. Essa dissertação 

propõe-se estudar a conexão existente entre os setores energético e de saneamento no 

consumo de água e energia elétrica para seus processos e serviços. Analisando as etapas 

e tecnologias que são mais intensivas no uso destes recursos. Avaliando o conteúdo 

energético da água distribuída no Sistema Principal de Abastecimento de Água da Cidade 

de Salvador e RMS. 

Os resultados mostraram que as demandas de energia elétrica nas etapas do SIAA de 

Salvador e RMS se configuram como um uso intensivo de energia diante dos limites 

propostos por publicações internacionais. 

Palavras-chave: água e energia, intensidade energética, conteúdo energético, nexo água-

energia.  
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Advisor: Prof. Dr. Eduardo Henrique Borges Cohim Silva 

 

Department: Civil and Environment Engineering 

 

Water and energy resources are essential for human well-being, poverty reduction and 

sustainable development. The UN has set the theme for World Water Day celebrated in 

2014: "Water and Energy". Because water resources and energy are inseparable from one 

side, all types of energy generation systems consume water, either directly or indirectly. 

On the other hand, the supply of water requires energy to extract and transport fresh water 

to end users or to treat wastewater. This thesis proposes to study the connection between 

the energy sectors and sanitation in the consumption of water and electricity to its 

processes and services. Analyzing the steps and technologies that are more intensive in 

the use of these resources. Evaluating the energy content of the water distributed in the 

Main Water Supply System of the City of Salvador and RMS.  

The results showed that the demand for electric energy in steps of SIAA Salvador and 

RMS are depicted as an energy intensive on the limits proposed by international 

publications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Água, energia e alimentos são recursos essenciais para o bem-estar humano, a redução da 

pobreza e o desenvolvimento sustentável. Projeções mundiais indicam que a demanda por 

água doce, energia e alimentos vai aumentar significativamente ao longo das próximas 

décadas, sob a pressão do crescimento populacional e da mobilidade, desenvolvimento 

econômico, o comércio internacional, a urbanização, mudanças culturais e tecnológicas e 

as mudanças climáticas (HOFF 2011 apud FAO, 2014). 

A importância da água doce para o nosso sistema de suporte da vida é amplamente 

reconhecida, como pode ser visto no contexto internacional (por exemplo, a Agenda 21, 

Fóruns Mundiais da Água, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio e o Relatório de 

Desenvolvimento do Dia Mundial da Água). A água doce é indispensável para todas as 

formas de vida e necessária, em grandes quantidades, em quase todas as atividades 

humanas (BATES et al., 2008). 

 

Figura 1 - Água, peça fundamental para a sustentabilidade 

Fonte: Adaptado LASTOSKIE, 2010 
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O Clima, a disponibilidade de água doce e os sistemas biofísicos e socioeconômicos estão 

interligados de forma complexa, por isso uma alteração em qualquer um destes induz uma 

alteração em outro. 

“A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o tema do Dia Mundial da Água 

celebrado em 22 de março de 2014: “Água e Energia”. A escolha se deu porque água e 

energia estão intimamente ligadas e são interdependentes, já que a geração hidrelétrica, 

nuclear e térmica precisa de recursos hídricos. Segundo dados da Agência Internacional 

de Energia, por exemplo, um aumento nominal de 5% do transporte rodoviário no mundo 

até 2030 poderia aumentar a demanda por água em até 20% do recurso utilizado na 

agricultura, devido ao uso de biocombustíveis” (ONU, 2014). 

Este trabalho se justifica em função do interesse emergente em todo o mundo nas 

interações entre água-energia-alimento-clima e, em particular, o interesse na relação água 

e energia com a identificação dos fatores relevantes e oportunidades para a conservação 

da água e para reduzir o consumo de energia, para melhorar a compreensão do uso de 

energia no ciclo urbano da água. 

Com uma população mundial em rápido crescimento e cada vez mais urbanizada, a 

demanda mundial de água também está crescendo rapidamente. A cada ano, maiores 

volumes de água são necessários para sustentar a agricultura, para satisfazer a demanda 

de água urbana, para atuar como um motor do desenvolvimento econômico nos países em 

desenvolvimento, e para agir como um insumo fundamental para a produção de energia. 

Como a demanda mundial aumenta, a concorrência pelos recursos hídricos do mundo 

também está crescendo. 

O aumento intensivo de energia nos processos de tratamento, a necessidade de captar 

água a maiores distâncias e profundidades e o crescimento do consumo per capita em 

conjunto sugerem um aumento exponencial da energia usada para fornecer os serviços de 

abastecimento de água. Dessa forma, o uso futuro da energia para a água pode conseguir 

ultrapassar nossa capacidade de fornecer energia renovável se as práticas de desperdício 

de água continuarem a crescer (MAAS, 2010). 

Em contrapartida ao aumento do consumo e do desperdício, a água superficial não 

aumentou durante os últimos 20 anos, e simultaneamente, as águas subterrâneas 

disponíveis foram decaindo. Atualmente, 700 milhões de pessoas ao redor do mundo 
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vivem a escassez da água, e em 2025, esse número deverá aumentar para 1,8 bilhão de 

pessoas (MCMAHON e PRICE, 2011). 

As extensas retiradas de águas subterrâneas e superficiais podem levar a problemas 

ambientais, tais como o esgotamento das águas subterrâneas, o empobrecimento dos solos 

e a deterioração da qualidade da água superficial, o que, consequentemente, terá impacto 

na disponibilidade de água em muitas regiões. 

Os impactos ambientais associados aos serviços de fornecimento de água são ainda 

agravados pela necessidade de energia durante a captação, o tratamento, e a distribuição. 

Embora a necessidade de uma abordagem integrada na interação água e energia, a alta 

variabilidade de distribuição da água doce, carece de uma avaliação regional e local para 

identificar a orientações políticas e tecnologias mais apropriadas. 

Governos de vários países, como Estados Unidos, China, Espanha e Austrália, iniciaram 

esforços formais para estudar a extensão dessa relação entre água e energia e direcionar 

políticas futuras (SIDDIQI; ANADON, 2011). 

O que se pretende nesta dissertação é, no Capítulo 4, identificar nos serviços de geração 

de energia elétrica as tecnologias que possuem o uso mais intensivo de água e os fatores 

determinantes para este consumo. Da mesma forma nos Sistemas de Abastecimento de 

Água identificar em quais etapas a um uso mais intensivo de energia elétrica e quais os 

fatores que se apresentam determinantes para este consumo. 

Para isso, no trabalho serão abordados os aspectos mais relevantes das principais 

tecnologias de geração de energia elétrica, no subitem 4.1, coletando da literatura as 

intensidades de uso da água para seus respectivos processos. 

No subitem 4.2, é feito um detalhamento dos processos presentes em cada etapa de um 

Sistema de Abastecimento de água, coletando da literatura as intensidades de consumo 

energia elétrica. 

No Capítulo 5, são apresentadas as características do Sistema Integrado de Abastecimento 

de Água de Salvador e RMS, utilizado como estudo de caso para análise da intensidade 

energética da água consumida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa visa estudar a conexão existente entre os setores energético e de saneamento 

no consumo de água e energia elétrica para seus processos em Sistemas de Abastecimento 

de Água. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Identificar os fatores que determinam a demanda de água nos processos de 

geração de energia elétrica. 

 Identificar os fatores que determinam a demanda de energia elétrica no ciclo 

urbano da água. 

 Avaliar o conteúdo energético da água distribuída no Sistema Principal de 

Abastecimento de Água da Cidade de Salvador e RMS, analisando o 

comportamento do consumo de energia elétrica em cada etapa deste sistema 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a identificação das necessidades de água e energia nos setores elétrico e do 

saneamento foram estudados relatórios técnicos de companhias e agências internacionais, 

considerando toda a diversidade de tecnologias utilizadas nos dois setores. 

O estudo de caso comparativo realizado baseou-se nos dados de relatórios operacionais e 

gerenciais da EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) no Sistema Integrado 

de Abastecimento de Água de Salvador (SIAA Salvador). 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Os procedimentos técnicos de coleta de dados empregados foram a pesquisa bibliográfica 

de estudos referentes a relação entre água e energia, índices de eficiência do uso de água 

e energia destes sistemas, perdas de água e energia nos sistemas de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, os impactos ambientais associados e práticas de redução do 

consumo de energia elétrica mais indicadas. 

Pesquisa documental em relatórios de controle das vazões distribuídas no sistema de 

abastecimento estudado, os volumes distribuídos e consumidos no Sistema de 

Distribuição, o consumo de energia elétrica em cada etapa do Sistema; e especificações 

dos equipamentos eletromecânicos do Sistema. 

 

3.2 MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados levantados foram identificados e classificados quanto a área de influência e a 

etapa do sistema de abastecimento. 

Método de análise dos dados: 

 hierarquização quanto a etapa dos processos estudados 
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o análise dos dados de característica da Unidade, potência de equipamentos, 

pressão medida, energia consumida e vazões 

 

O consumo de energia elétrica, de 24 meses (de janeiro de 2012 a dezembro de 2013), foi 

analisado em cada etapa do sistema de abastecimento, para que seja possível, a partir da 

unidade funcional kWh/m³ quantificar a intensidade energética da água pela razão entre 

o volume de água no processo e a quantidade de energia elétrica consumida no processo. 

 

 

Figura 2 - Esquema simplificado de um sistema de abastecimento de água 

Fonte: Adaptado Tsutiya, 2005 
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4 INTERAÇÃO ÁGUA E ENERGIA 

 

Água e energia são recursos indissociáveis, de um lado, todos os tipos de sistemas de 

geração de energia consomem água, seja diretamente ou indiretamente ao longo do 

processo de produção e construção de instalações de geração de energia elétrica. Do outro 

lado, o abastecimento de água requer energia para extrair e transportar água doce para 

usuários finais ou para tratar águas residuais (LI et al., 2012). 

 

Figura 3 – Interações entre água e energia 

Fonte: DOE, 2006 

Quando os recursos hídricos disponíveis em muitos países eram abundantes e a 

dependência da economia a estes recursos eram imperceptíveis (ou pelo menos não muito 

bem compreendidos). O uso da água e os sistemas de geração e uso de energia elétrica 

eram tratados de forma independente. No entanto, nos últimos anos, com o rápido 

crescimento do consumo e o aumento da conscientização sobre as mudanças iminentes 

(potencialmente significativas) no clima regional e no ciclo da água, tem havido uma 
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crescente necessidade de integração do planejamento e dos projetos de sistemas de 

geração de energia elétrica e abastecimento de água (SIDDIQI; ANADON, 2011) 

Uma das características mais importantes do ciclo de hidrológico reside na sua 

distribuição espacial e temporal desigual. Embora a água seja abundante em muitos 

países, muitas vezes não temos água quando queremos, onde queremos, ou na forma que 

é necessária (GLEICK, 1994). 

Os Sistemas de Abastecimento de Água desempenham um papel significativo no 

consumo de energia em nível nacional e mundial, não apenas grandes quantidades de 

energia direta, tais como eletricidade, mas também exigindo uma quantidade considerável 

de energia indireta incorporados nos produtos químicos e materiais associados (MO; 

NASIRI; ECKELMAN; ZHANG; ZIMMERMAN, 2010). 

A percepção de que o setor de abastecimento de água faz um uso intensivo de energia 

elétrica e que as fontes geradoras de eletricidade requerem recursos hídricos estáveis tem 

aumentado o interesse em avaliar ambos os setores de uma forma mais integrada 

(HARDY; GARRIDO; JUANA, 2012). 

As interdependências entre água e energia têm sido reconhecidas nos Estados Unidos já 

há algum tempo (GLEICK, 1994), mas ao longo dos últimos oito anos, a discussão se 

intensificou em nível mundial (DOE, 2006; NETL, 2009). 

Na Espanha, alguns esforços semelhantes incluem um estudo patrocinado pelo Instituto 

Espanhol de Diversificação e Conservação de Energia (IDEA) para estimar o consumo 

de energia para o tratamento de água convencional, dessalinização da água do mar e do 

papel que as novas tecnologias e as políticas podem desempenhar reduzindo o consumo 

de energia (SIDDIQI; ANADON, 2011). 

Na Austrália, existem vários programas universitários focados em identificar os vínculos 

entre clima, água e energia e como evitar impactos adversos e favorecer soluções que 

sejam eficientes (KENWAY, 2008; SIDDIQI; ANADON, 2011). 

O discurso sobre estas ligações concentrou-se em dois aspectos principais: 1) a energia 

que é utilizada para produzir água; e 2) o impacto potencial da mudança climática a longo 

prazo sobre a segurança do abastecimento de água (RETAMAL; TURNER; WHITE, 

2009). 
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As necessidades de reduzir a pressão nos recursos hídricos, juntamente com a 

preocupação com as mudanças climáticas a longo prazo, estão levando as empresas do 

setor a realizarem grandes investimentos em novas infraestruturas. 

Contudo, muitos países que estão sendo afetados por padrões climáticos incomuns e a 

condições de seca prolongadas, respondendo a estas circunstâncias através de 

investimentos na ampliação da capacidade produtiva. Esta abordagem que visa somente 

aumentar a oferta tem-se concentrado predominantemente em procurar novas fontes de 

captação, geralmente cada vez mais distantes dos locais de distribuição, construção de 

sistemas de dessalinização e sistemas de reutilização em larga escala, além de outras 

soluções, tais como transferências de bacias (CEC, 2005). No entanto, estas abordagens 

muitas vezes produzem o efeito de aumentar o consumo de energia no setor de 

abastecimento de água, aumentando assim as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e, 

por conseguinte, contribuindo para a mudança climática a longo prazo. Este ciclo 

negativo é ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Ciclo de aumento da demanda de água e energia 

Fonte: (RETAMAL; TURNER; WHITE, 2009). 

Esta situação pode ser caracterizada pela abordagem singular para a resolução de 

problemas e pela falta de aplicação de uma perspectiva mais sistêmica. Ou seja, a questão 

sistemas de 
abastecimento 
intensivos em 

energia

aumento da 
demanda de 
energia das 

cidades

mais uso de 
combustíveis 

fósseis 
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seca
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é tratada com um problema de cada vez (neste caso, a mudança climática induzindo a 

seca), sem a identificação adequada das consequências da solução (infraestrutura de 

abastecimento de água com consumo intensivo de energia), em termos de geração de mais 

problemas.  

Para que os provedores dos serviços de saneamento possam desenvolver sistemas mais 

sustentáveis diante das mudanças climáticas, é essencial que o aumento de sistemas de 

abastecimento não coloque maior pressão sobre outros recursos limitados. É imperativo 

que as novas fontes tenham impactos mínimos sobre a crescente demanda de energia e 

não ponham em risco as oportunidades para melhorar a sustentabilidade dos sistemas de 

água e energia. 

As etapas de construção e manutenção dos sistemas de abastecimento de água também 

exigem grandes quantidades de energia, tanto para o uso direto de combustíveis como a 

energia incorporada em materiais aplicados na infraestrutura e os produtos químicos 

utilizados nos processos de tratamento (CEC, 2005). 

A redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto, normalmente produzidas a partir de 

um uso intensivo de energia devido aos materiais a base de ferro, aço e concreto, podem 

representar uma parcela significativa de consumo de energia. Além disso, a energia é 

necessária não só na produção, mas também no transporte destes materiais e de 

combustíveis utilizados nas atividades operacionais destas redes, como por exemplo, a 

substituição destas redes ou correção de vazamentos. 

Dessa forma, o consumo total de energia no ciclo de vida do fornecimento de água, que 

é a soma de todas as entradas de energia nas fases de construção, operação e manutenção, 

são informações essenciais para avaliar as opções de tecnologia mais apropriadas ou 

quando da formulação de políticas. Por isso, vários pesquisadores têm utilizado a Análise 

do Ciclo de Vida (ACV) para avaliar os sistemas de abastecimento de água (MO et al., 

2010). 

Atualmente o que se observa no Brasil é que a preocupação com a produção e o consumo 

de água e energia decorre principalmente do interesse operacional das empresas de 

serviços públicos de fornecimento de água e energia. 

A infraestrutura existente e as tecnologias estão no centro das principais ações 

desenvolvidas (SCOTT et al., 2011). Devido a essa ênfase no consumo de recursos, as 
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interações entre água e energia são muitas vezes caracterizadas em termos da eficiência 

no uso destes recursos, por exemplo, a quantidade de metros cúbicos de água necessários 

para gerar um quilowatt hora de energia elétrica ou, no sentido inverso, quantos 

quilowatts hora de energia elétrica são consumidos por metro cúbico de água fornecida 

ao usuário. 

Cada etapa do ciclo da água num sistema de abastecimento - desde a captação, tratamento 

e distribuição, coleta e transporte do esgoto, tratamento e disposição final - contribui para 

o consumo de energia. Nos EUA, 4% da energia elétrica gerada a nível nacional é 

utilizada pelo setor serviços de abastecimento de água (DOE, 2006). Na Austrália, o 

número é muito inferior, menos de 1% (KENWAY et al., 2008). A ONU (2014) aponta 

que cerca de 8% da energia gerada no planeta é utilizada para bombear, tratar e levar a 

água para o consumo das pessoas. 

O nexo água - energia se tornou então uma questão de alta prioridade na avaliação de 

sustentabilidade (HARDY; GARRIDO; JUANA, 2012). Pois uma melhor compreensão 

dessas relações pode ajudar no desenvolvimento de estratégias que proporcionem maior 

economia de energia e água além dos benefícios ambientais. 

A expressão "nexo água-energia" é utilizada para definir as consequências bidirecionais 

do uso dos recursos. Depende de fatores como eficiência do processo, a quantidade de 

recursos financeiros envolvidos, perdas nos sistemas de gestão destes recursos e a escolha 

de tecnologias (HARDY, GARRIDO, JUANA, 2012). 

Nesta relação entre água e energia, o consumo de "energia para água" é identificado nos 

processos onde a água passa para atingir o nível de qualidade desejado antes de chegar ao 

usuário final. Já o consumo de "água para energia" representa a quantidade de água 

necessária para produzir uma unidade de energia, tanto no exterior do sistema para obter 

a matéria-prima, quanto no interior da usina e para os sistemas de refrigeração. 

A interação água e energia tem implicações econômicas para o planejamento e a gestão 

sustentável do uso da água e da energia. De forma que mais estudos técnicos são 

necessários para que esta ligação possa ser melhor compreendida em cada situação (LI et 

al., 2012). 

  



29 

 

4.1 ÁGUA PARA ENERGIA 

 

A água é essencial para a geração de energia, para alimentar as turbinas em instalações 

hidroelétricas, para o resfriamento em usinas de energia térmica ou nuclear, e para extrair 

petróleo de areias betuminosas (MAAS, 2010). 

A produção e utilização de energia elétrica muitas vezes exige uma quantia significativa 

de água. A água é necessária quando um recurso energético é extraído como matéria-

prima, para alterar as propriedades do combustível, para a construção, operação, e 

manutenção das instalações de geração de energia, para o resfriamento de usinas e para a 

eliminação de resíduos. Às vezes, essa água é retirada e em seguida, volta a um sistema 

de abastecimento de água, ou às vezes é consumida durante a operação ou contaminadas 

até que fique imprópria para uso posterior. Mesmo usinas hidrelétricas são responsáveis 

pela perda de água que evapora dos reservatórios artificiais (GLEICK, 1994). 

A geração de energia é particularmente sensível a disponibilidade de água e diversas 

usinas foram obrigadas a fechar devido à falta de água para refrigeração ou altas 

temperaturas da água (ONU, 2014). 

O uso da água no setor elétrico pode levar a mudanças no ciclo hidrológico natural, os 

sistemas ecológicos e aumentar a pressão para transferências entre bacias para regiões 

que são pobres deste recurso. Em alguns casos, restrições sobre a disponibilidade de água 

poderão limitar as escolhas dos locais e tipos de instalações de geração de energia. 

Nos próximos anos, continuará o crescimento das demandas de água pelos setores 

produtores da sociedade e das populações em crescimento, que colocará ainda mais 

pressão sobre a quantidade de água disponível para a produção de energia. Esta limitação 

de disponibilidade de água potável em algumas regiões do mundo poderão restringir o 

desenvolvimento local e regional. Ao mesmo tempo em que a elevação dos custos de 

geração de energia ou a limitada disponibilidade de energia restringirá a capacidade de 

fornecer água limpa e adequada aos serviços de saneamento. 

Assim, desenvolver o uso racional da água e de energia elétrica, exige cada vez mais os 

processos políticos decisórios para integrar a gestão destes dois recursos. 
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O uso da água no setor elétrico ocorre principalmente em duas áreas: produção de 

combustíveis e geração de eletricidade (SIDDIQI e ANADON, 2011). 

Toda a tecnologia de produção de energia elétrica requer uma quantidade diferente de 

água, de acordo com a matéria-prima específica que está sendo usada, como o carvão, 

petróleo, gás, urânio e produção de biomassa. Em segundo lugar, os sistemas de 

refrigeração das usinas possuem demandas distintas, dependendo da tecnologia utilizada 

(HARDY; GARRIDO; JUANA, 2012). 

Ambos os processos podem utilizar um número de tecnologias diferentes que têm 

diferentes necessidades de uso da água. Dessa forma, ao se discutir o uso da água na 

produção de energia elétrica, é importante diferenciar entre a retirada de água e consumo. 

A retirada envolve o retorno da água à sua fonte original, seja em um lago ou um rio, 

embora, muitas vezes num estado ligeiramente alterado, como a uma temperatura mais 

elevada. De outra forma considera-se o consumo de água quando há uma transformação 

de seu estado físico de modo que ela não poderá ser utilizada mais tarde para a outras 

finalidades dentro do ciclo natural da água na região. 

A descarga de calor residual dos sistemas de refrigeração das usinas eleva a temperatura 

de rios e lagos, que afeta os ecossistemas aquáticos. As águas residuárias provenientes de 

explorações minerais, caldeiras e sistemas de refrigeração podem estar contaminados com 

metais pesados, ácidos, materiais orgânicos, e sólidos suspensos (GLEICK, 1994). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor de energia é o maior usuário de água na 

economia (CÁRTER, 2010 apud HUSSEY; PITTOCK, 2012). 

Segundo Hardy e Juana (2012) na Espanha o setor de energia responde por 25% de toda 

a água utilizada no país. Estes resultados incluem a retirada da água e o consumo para a 

extração e fases de refinação dos combustíveis, bem como a agricultura e a produção de 

biomassa. A retirada de água anual total da Espanha é de 35.000 milhões de m3 (milhões 

de metros cúbicos), e seu consumo total de energia relacionada com a água é de 16.500 

GWh; o custo relacionado com a energia de cada unidade de água utilizada na Espanha é 

então estimado em 0,45 kWh/m3. 

Estudo publicado por Gleick (1994) mostrou que nos Estados Unidos, em 1990, 270 km³ 

de água (67% da água retirada) foram utilizadas para resfriamento de usinas de energia. 

Isto representava quase a metade de toda a água necessária para consumo e cerca de 40% 
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de todas as retiradas de água doce no país. Desta água, 73% vai para usinas de energia a 

partir de combustíveis fósseis, 26% para resfriar as usinas nucleares, e uma fração de um 

por cento para resfriar usinas geotérmicas. Apenas 3% da água retirada pelo setor elétrico 

nos Estados Unidos é, na verdade consumido, representando cerca de 4% do uso total de 

água doce dos EUA. 

 

Quadro 1 - Conexões entre água e energia, qualidade e quantidade 

 
Conexão com a Quantidade de 

Água 
Conexão com a Qualidade de Água 

Extração e Produção de Energia 

Exploração de 

Petróleo e Gás 

(Convencional e não 

convencional) 

Água necessária para a perfuração, 

preenchimento hidráulico de poços e 

fissuras. Alguns recursos não 

convencionais de petróleo e gás têm 

especialmente altas demandas de 

água. 

Impacto na qualidade da água 

superficial ou subterrânea profunda. 

Produção de 

Petróleo e Gás 

Água necessária para a recuperação 

avançada do petróleo. 

Grandes volumes de produção de 

águas degradadas podem ser gerados 

durante a produção. 

Vazamentos na produção podem 

contaminar águas superficiais e 

subterrâneas com diversos poluentes. 

Mineração de 

Carvão e Urânio 

As operações de mineração podem 

exigir grandes quantidades de água. 

 

Drenagem de rejeitos da Mina podem 

contaminar as águas superficiais, 

águas subterrâneas e destruir bacias 

hidrográficas. 

Etanol e 

Biocombustíveis 

A água é utilizada para o crescimento 

de biomassa. 

 

Pesticidas e fertilizantes podem 

contaminar águas superficiais e 

subterrâneas. 

Processamento e Refino 

Petróleo tradicional 

e  

Refino Gás  

 

A água usada durante a operações da 

refinaria de petróleo e de gás. 

Operações de refino podem 

contaminar a água. 

Etanol e 

Biocombustíveis 

A água utilizada para o refino dos 

combustíveis. 

Águas residuais da refinaria. 

Combustíveis 

sintéticos e 

hidrogênio 

A água é utilizada para a síntese ou 

reformação a vapor. 

Esgoto produzido. 

Armazenamento e Transporte de Energia 

Dutos de Energia  A água é utilizada para o teste 

hidrostático. 

Esgoto produzido. 

Dutos de lama de 

carvão 

Água necessária para o transporte de 

chorume; água não retorna.  

Chorume é altamente contaminante. 

Barca Transporte de 

Energia. 

O fluxo dos rios podem afetar o 

fornecimento de combustível.  

Derramamentos ou acidentes podem 

afetar a qualidade da água. 

Transporte oceano 

de energia. 

 Derramamentos ou acidentes podem 

afetar a qualidade da água. 

Armazenamento de 

Petróleo e gás em 

cavernas. 

Mineração de lodo de cavernas requer 

grandes quantidades de água. 

Descarte de lodo afeta a qualidade da 

água e ecologia. Os poluentes podem 
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vazar, e contaminar as águas 

superficiais e subterrâneas. 

Geração de Energia Elétrica 

Termelétrica (Fossil, 

biomassa, nuclear). 
Águas (superficiais ou 

subterrâneas) são necessárias 

para as operações de 

refrigeração e lavagem do 

poluente. 

Emissões térmicas e ar alteram 

a qualidade das águas de 

superfície e dos ecossistemas 

aquáticos.  

Hidrelétrica.  Reservatórios perdem água por 

evaporação  

Operações de Barragens e 

reservatórios alteram a 

temperatura da água, qualidade, 

tempo de fluxo, e os 

ecossistemas aquáticos. 
Geotérmica. Águas (superficiais ou 

subterrâneas) são necessárias 

para o resfriamento.  

Emissões térmicas e ar alteram 

a qualidade das águas de 

superfície e dos ecossistemas 

aquáticos. 
Solar térmica. 

 
Águas (superficiais ou 

subterrâneas) são necessárias 

para o resfriamento.  

Os sistemas de refrigeração podem 

afetar as águas superficiais e os 

ecossistemas aquáticos. 

PV Solar e Eólica. Uso da água mínima para lavar 

o painel e a lâmina durante a 

operação. 

 

Fonte: Adaptado COOLEY, FULTON e GLEICK, 2011 

 

O Quadro 1 ajuda identificar oportunidades para mudar o padrão e a magnitude das ações 

relacionadas com o consumo de água e energia.  

Entre as várias tecnologias disponíveis para geração de energia, foram encontradas 

grandes diferenças nos requisitos de uso da água para geração de energia a partir de 

combustíveis fósseis e fontes renováveis (HARDY, GARRIDO, JUANA, 2012). 

 

4.1.1 Hidroeletricidade 

 

A utilização mais comum da água para a produção de energia é a usina hidrelétrica, onde 

a potência hidráulica é transformada em potência mecânica quando a água passa pela 

turbina, fazendo com que esta gire, e, no gerador - que também gira acoplado 

mecanicamente à turbina - a potência mecânica é transformada em potência elétrica, que 

geram eletricidade (GLEICK, 1994). 
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O tipo mais comum de geração hidrelétrica ocorre em barragens nos rios ao redor do 

mundo. Essas barragens são construídas para a geração de eletricidade, armazenamento 

de água para abastecimento humano, recreação, controle de enchentes, etc. Os Estados 

Unidos têm mais de 79.000 barragens de todos os tamanhos, e o mundo tem cerca de 50 

mil barragens de uma altura de 15 m ou superior, que são consideradas grandes barragens 

(MCMAHON e PRICE, 2011). O Brasil tem mais de 400 médias e grandes barragens que 

geram cerca de 93% de sua eletricidade (dos SANTOS et al., 2006). 

A criação de um reservatório artificial desloca a vida selvagem e altera o ecossistema 

aquático a jusante. O armazenamento de água de um reservatório leva ao consumo (perda) 

de água por evaporação e infiltração. 

Segundo Mcmahon e Price (2011) a geração de energia hidrelétrica é atualmente a maior 

fonte de energia renovável em todo o mundo e aumentou em 50% desde 1990. Em 2008, 

as hidrelétricas mundiais geraram 3.288 terawatts-hora (TWh), o que era cerca de 16,3% 

da produção mundial de eletricidade. Em 2009, a China produziu 17,8% da 

hidroeletricidade total do mundo, ou 585 TWh. Canadá com a segunda maior produção 

hidrelétrica com 11,5% (383 TWh), o Brasil produziu 11,2% (370 TWH), os Estados 

Unidos produziram 8,6% (282 TWh) e da Rússia produzido 5,1% (167 TWh).  

A hidroeletricidade, que também pode exigir grandes volumes de água, passou a 

representar cerca de 15% da produção mundial de eletricidade (ONU, 2014), resultado da 

maior inserção de termelétricas. 

Pesquisa na Turquia mostrou que em 223 reservatórios existentes, com 4.026 quilômetros 

quadrados (Km²) das águas superficiais, 4,1 bilhões de litros são perdidos por evaporação 

a cada ano (GÖKBULAK, 2006 apud MCMAHON e PRICE, 2011). No entanto, nem 

toda a água que evapora pode ser computada como perda no processo de geração 

hidrelétrica, porque geralmente os reservatórios servem a muitos outros propósitos. 

Evaporação média anual de água represada nos Estados Unidos varia de 0,5 m em regiões 

do nordeste a mais de 1 m nas regiões desérticas do sudoeste. Para 700 reservatórios e 

lagos registrados 17 Estados no oeste dos EUA com uma área de superfície eficaz total 

de aproximadamente 14.000 km², a média de perdas por evaporação anuais com base nas 

variações do clima local foram aproximadamente 15,2 km³ de volume, ou 1,1 m (GOLZE, 

1977 apud GLEICK, 1994). Essas perdas por evaporação podem ser ainda muito maiores, 
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dependendo do clima de uma região. Na Barragem Aswan High no rio Nilo, cerca de 14 

km³ de água (11% da capacidade do reservatório) são estimados de evaporar anualmente 

a partir de uma área de superfície de 5.200 km² (WHITE, 1988 e SHAHIN, 1985 apud 

GLEICK, 1994). Isto foi equivalente a cerca de 3 m de perda por evaporação por ano. 

Outra forma de gerar energia hidrelétrica é o aproveitamento da energia do oceano. A 

produção até agora é baixa, embora a eletricidade anual potencial de geração seja 

estimada em 80.000 TWh, 10.000 TWh, 800 TWh, e 300 TWh por ano em todo o mundo 

a partir das ondas, da energia térmica, das correntes e da energia das marés, 

respectivamente, comparado com a energia elétrica gerada em todo o mundo, 17.445 

TWh, em 2008 (BURMAN, 2009 apud MCMAHON e PRICE, 2011). 

 

4.1.2 Energia a partir de Termelétrica 

 

A água é necessária para quase todos os aspectos da produção de energia elétrica a partir 

de fontes térmicas. Em sua maioria é usada para turbinas movidas a vapor, gerando em 

2009, mais de 80% da eletricidade dos EUA e 67% da geração mundial (MCMAHON e 

PRICE, 2011). Água utilizada em usinas termelétricas é extraído de fontes de água doce, 

assim como a partir de fontes de água do mar ou água salobra. 

A demanda de água na geração termelétrica depende muito da escolha do sistema de 

resfriamento. A Tabela 1 mostra o consumo de água nas diferentes tecnologias das usinas 

geradoras. 
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Tabela 1 - consumo por megawatt-hora para centrais eléctricas 

Fonte: Adaptado, MCMAHON e PRICE, 2011 

 

Como uma referência da demanda, a quantidade média de água retirada por quilowatt-

hora de produção de eletricidade a partir de termelétricas no Estados Unidos diminuiu de 

238 litros em 1950 para 95 litros em 2009 e deverá cair para 2,5-3,2 litros em 2030. No 

entanto, a quantidade total de água retirada nacional continuou a aumentar à medida que 

o consumo de eletricidade aumentou (NILSSON, 2009 apud MCMAHON e PRICE, 

2011).  

Fonte de Geração Intensidade m³/kWh 

 Retirada Consumo 

Total Termelétrica EUA, 1950 (média) 238  

Total Termelétrica EUA, 2009 (média) 95 2 

Resfriamento, ciclo único Ausente 0,3 - 0,4 

Nuclear, resfriamento de ciclo único, 2002 95 - 227 (163 média) 0,4 - 1,5 

Nuclear, resfriamento de circuito fechado, 

Torre  
3 - 9,8 2,2 - 3,2 

Nuclear, resfriamento de circuito fechado, 

Lagoa 
2 - 5 2,1 - 2,7 

Nuclear, resfriamento de circuito fechado, 

(média)  
2,7 Ausente 

Carvão (média)  136 Ausente 

Torre  1,3 - 4,9 1,1 - 4,2 

Resfriamento de ciclo único 85 - 189 0,2 - 1,1 

Resfriamento com Lagoa 1,1 - 90,8 0,15 - 3 

Gás natural  53  

Tower, de ciclo combinado Ausente 0,7 

Tower, vapor  3,6 - 5,7 2,5 - 4,1 

Tower, em ciclo combinado com CCS (captura 

e sequestro de carbono)  
1,8 - 1,9 1,4 

Resfriamento de ciclo único 28 - 227 0,07 - 1,4 

Resfriamento com Lagoa 22,3 0,9 

Resfriamento a seco  0 - 0,15 0 - 0,15 

Entrada de refrigeração  0,4 - 2,8 0,3 - 2,3 

Resfriamento híbrido  
Entre circuito fechado e 

resfriamento a seco 

Resfriamento a seco 0 0 

Total termelétrica EUA, 2030 (projetado) 36 - 45 1,3 - 1,5 
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A geração elétrica tem exigido grandes volumes de água, 99% da água utilizada tem sido 

superficial (incluindo águas salinas encontrada em fontes superficiais) para refrigerar 

usinas geradoras de energia elétrica térmica, independentemente do combustível utilizado 

(carvão, gás natural, nuclear, etc.). Nos Estados Unidos em média, as usinas nucleares 

requerem 163 litros, usinas a carvão requerem cerca de 136 litros, e plantas de gás natural 

requerem cerca de 53 litros de água por quilowatt-hora em média. Na produção, as usinas 

de geração de energia termelétrica nos Estados Unidos consomem efetivamente 1,9 litros 

dos 95 litros de água que são retiradas do meio ambiente por quilowatt-hora de 

eletricidade gerada (MCMAHON e PRICE, 2011). 

No sentido contrário da intensidade demandada pelos Estados Unidos, por Siddiqi e 

Anadon, (2011), na maioria dos países do Oriente Médio e Norte da África a dependência 

da produção de eletricidade a partir de termelétricas é relativamente baixa, pois o sistema 

elétrico não pode estar fortemente associado à disponibilidade de água doce, uma vez que 

esses países nunca tiveram fontes significativas de água doce. No entanto, é interessante 

notar que a dependência de água doce de geração de eletricidade mesmo em países que 

historicamente tiveram suprimentos abundantes de água fresca, ou seja, Iraque, Turquia, 

Irã, e também o Egito, é baixa. 

Embora essa dependência de fontes de água doce (para o resfriamento de termelétricas) 

seja baixa, ela é alta por água do mar. Do ponto de vista da disponibilidade, a água do 

mar pode ser considerada um recurso "estável" quando comparado com a água doce. 

A infraestrutura de energia atual é, portanto, relativamente robusta do ponto de vista da 

disponibilidade de água, com o Egito sendo uma exceção, pois 25% da sua capacidade 

instalada de geração de eletricidade é baseada em sistemas de refrigeração a partir de água 

doce (SIDDIQI e ANADON, 2011). 

Para o melhor entendimento das demandas de água na geração a partir de usinas 

termelétricas serão apresentados a seguir mais informações da geração de energia a partir 

dos principais combustíveis utilizados que são, a partir do carvão, do petróleo, do gás 

natural, nuclear, geotérmicas e solar. 
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4.1.2.1 Energia a partir do carvão 

 

As usinas de termelétricas a partir do carvão, geram energia pela queima do combustível, 

pressurizando a água e produzindo vapor para fazer girar as turbinas. A água é necessária 

para resfriar as turbinas e outros equipamentos, além de ser usada para a lavagem, que 

removem cerca de 30% das impurezas e absorvem o dióxido de enxofre que é emitido na 

queima do carvão (MCMAHON e PRICE, 2011). 

A eficiência global do sistema depende da pressão na saída da turbina. A redução desta 

pressão para aumentar a eficiência é conseguida com um sistema de refrigeração, o que 

representa o maior consumo de água (GLEICK, 1994). 

O carvão é um recurso abundante na China, nos Estados Unidos, Índia, Austrália, África 

do Sul, Rússia e Indonésia. E o carvão é um combustível importante para usinas de 

geração de eletricidade. Em 2009, o carvão forneceu 40,6% da eletricidade gerada no 

mundo (IEA, 2011). 

O carvão pode ser extraído perto da superfície ou subterrâneo, exigindo quantidades 

significativas de água para processamento do combustível, bem como o resfriamento e 

lubrificação dos equipamentos de corte e perfuração. Na mineração superficial, os 

principais usos da água são para recuperação de áreas degradadas e reflorestamento. No 

transporte, dutos de carvão, onde se movem grandes quantidades de carvão em suspensão 

na água, exigem enorme quantidades de água (tipicamente volumes iguais de carvão e de 

água), e em alguns casos isto significa exportar água de regiões com escassez de água 

existente, como o semiárido oeste dos Estados Unidos, onde o carvão é geralmente 

extraído (GKEICK, 1994). 

Mineração de carvão subterrânea representa aproximadamente 60 % da produção mundial 

de carvão. A água utilizada na mineração subterrânea de carvão foi estimada de variar 

entre 265 e 984, respectivamente, milhões de litros por dia nos Estados Unidos, 

dependendo da fonte do carvão (DOE, 2006). 

De acordo com Mcmahon e Price (2011) o carvão representa a maior fonte de combustível 

para geração de energia elétrica nos Estados Unidos. Em 2010, usinas de energia movidas 

a carvão dos Estados Unidos geraram 45% de toda eletricidade gerada no país. Para cada 
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quilowatt-hora gerado são necessários aproximadamente 136 litros de água captada, 

resultando, portanto, em 267 bilhões de metros cúbicos de água retirados para a produção 

de eletricidade através de usinas de energia a carvão. 

A produção de carvão também é um usuário intenso de água doce na China. Desde o ano 

de 2000, a produção e consumo de carvão na China triplicou. Um aumento de 30% na 

produção de carvão é projetado até 2020 em todo o país. Cerca de 120 bilhões de m3 de 

água doce são atualmente necessários anualmente na mineração, processamento, e 

consumo de carvão na China. Isto é cerca de um quinto do total anual de água consumida 

no país (SCHNEIDER, 2011 apud MCMAHON e PRICE, 2011). 

 

4.1.2.2 Energia a partir de petróleo e gás natural 

 

Petróleo e gás natural são encontrados geralmente juntos no subsolo. Embora a água seja 

usada em muitos aspectos da produção de petróleo e gás natural, como a mineração ou 

extração, o tratamento, o refino e a geração de eletricidade, de uma forma global o 

processo requer muito menos água do que a necessária para a produção energia a partir 

do carvão. 

Na geração de eletricidade por petróleo ou gás natural a queima do combustível também 

necessita de água para resfriamento. Por causa da eficiência térmica destas usinas que é 

comparável ao de usinas movidas a carvão, aproximadamente a mesma quantidade de 

água é usada para refrigeração, entre 1 e 2,6 m3 por 103 kWh (GLEICK, 1994). 

Em 2009, a geração de energia elétrica a partir do gás natural correspondeu a 21,4% da 

geração mundial, IEA (2011), e nos Estados Unidos representa cerca de 20% da 

eletricidade produzida. Apesar das usinas de carvão e nucleares serem a base da produção 

de energia elétrica em países cuja matriz energética é térmica, o uso de usinas a gás natural 

tem se expandido, e o uso do total de sua capacidade instalada é muito variável, a fim de 

responder às mudanças diárias e sazonais normais na demanda por eletricidade. As 

necessidades de água são geralmente menores para as usinas a gás natural do que as usinas 

de carvão ou nuclear (MCMAHON e PRICE, 2011). 
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4.1.2.3 Energia a partir de usinas nucleares 

 

Atualmente 14% da eletricidade total mundial é atendida pela geração de energia nuclear. 

Em 2009, 436 reatores nucleares existentes em 30 países todo o mundo, e 55 novos 

reatores nucleares estavam em construção, incluindo 20 na China, onde se espera um 

aumento de 8,4% em produção de energia nuclear, entre 2007 e 2035. Os Estados Unidos 

geram atualmente 20% do total de sua energia elétrica por usinas nucleares (MCMAHON 

e PRICE, 2011). 

Tal como acontece com outras grandes usinas térmicas, o maior uso da água no ciclo do 

combustível nuclear é para refrigeração da usina de energia. No entanto, outras etapas do 

processo são consumidoras de água, como a mineração do urânio, que requer água para 

o controle da poeira, para o beneficiamento do minério, e para o reflorestamento das áreas 

degradadas. A quantidade de água necessária na mineração para usinas nucleares é 

aproximadamente a mesma exigida para a mineração superficial do carvão (GLEICK, 

1994). 

Como os sistemas de circuito fechado consomem uma grande quantidade de água, é difícil 

desenvolver usinas nucleares em locais com escassez de água. Com base no indicador de 

produção MWh/m³, a produção de energia nuclear retira e consome mais água do que as 

usinas a partir de combustíveis fósseis (MCMAHON e PRICE, 2011). 

Embora, a mineração tenha uma demanda extensiva de água o segundo maior uso e 

consumo de água no ciclo do combustível nuclear vem da moagem, do refino e 

enriquecimento de urânio (GLEICK, 1994). 

De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável, uma usina de energia 

nuclear nos Estados Unidos retira do meio ambiente de 95 a 227 metros cúbicos de água 

por MWh gerado e consome entre 0,4 a 1,5 metros cúbicos de água por MWh gerado. 
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4.1.2.4 Energia a partir de usinas geotérmicas 

 

A energia geotérmica é gerada a partir fontes naturais de calor localizadas, na forma de 

vapor ou água quente, em reservatórios profundos ou perto da superfície. Entre 1975 e 

2007, a energia geotérmica em todo o mundo produção aumentou de 1.300 MWh para 

10.000 MWh (MCMAHON e PRICE, 2011). 

Na geração de energia geotérmica as usinas usam três sistemas diferentes para gerar 

eletricidade. Primeiro, uma usina de vapor seco transporta diretamente de fontes 

subterrâneas de vapor, encontrada em gêiseres, a uma turbina que gera eletricidade. Na 

Califórnia, por exemplo, a eletricidade a partir de destas instalações geotérmicas é uma 

das formas mais baratas de energia elétrica produzida (GLEICK, 1994). 

Estes sistemas também estão em uso na Itália, Islândia, México, Nova Zelândia, Filipinas. 

Os Geysers, localizado na Califórnia, são os únicos gêiseres nos Estados Unidos para usar 

um campo de vapor seco. Embora eles permitam uma geração de energia elétrica 

relativamente fácil, são extremamente raros (GLEICK, 1994). O segundo, e mais 

comumente sistema geotérmico usado, é uma usina de vapor “flash”. Essas usinas são 

projetadas para utilizar reservatórios subterrâneos que contenham água a temperaturas de 

182ºC (360ºF) ou superior para produzir eletricidade. À medida que a água flui em direção 

à superfície da Terra, a diminuição da pressão cria o vapor que pode ser usado para gerar 

eletricidade (MCMAHON e PRICE, 2011). 

O terceiro tipo é uma usina de ciclo binário, que utiliza água a uma temperatura inferior 

ao do processo de vapor “flash” (74ºC-182ºC) para ferver um fluido de trabalho. A fluido 

de trabalho, geralmente um composto orgânico, é vaporizado e usado para acionar uma 

turbina. Semelhante ao sistema de vapor “flash”, o sistema de ciclo binário re-injeta a 

água não utilizada à sua fonte original. Contudo, muito menos água é perdida em um 

sistema binário, pois a perda de líquido não condensado é evitada. Sistemas binários, nos 

quais a baixa temperatura vaporiza fluidos geotérmicos, são de ciclos fechados e não 

poluem o ambiente, uma vez que todos os fluidos geotérmicos são re-injetados para no 

subsolo. Isto, no entanto, cria a necessidade de uma fonte externa de água para a 
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refrigeração. Uma estimativa é que até 15 m3 de água sejam exigidas para o resfriamento 

a cada 1 MWh de eletricidade gerada (MCMAHON e PRICE, 2011; GLEICK, 1994). 

 

4.1.2.5 Energia solar 

 

A energia do sol pode ser usada para aquecer e vaporizar a água ou outro fluido, que 

realiza trabalho a fim de produzir energia eléctrica (GLEICK, 1994). 

Usinas de energia Solar Central consistem na utilização de espelhos para concentrar a luz 

solar em uma caldeira, transformando em calor que geram eletricidade usando motores a 

vapor ou turbinas a gás. Uma vez utilizado nas turbinas, o vapor deve passar por um 

processo de resfriamento semelhante ao de todas as usinas termelétricas e o fluido deve 

ser condensado e reutilizado (MCMAHON e PRICE, 2011). 

Estes sistemas consomem cerca de 0,6-1,0 m³ de água para cada 1 MWh que eles geram. 

Os dados publicados indicam estimativas de consumo de água muito baixos, sendo 

utilizados nas etapas de resfriamento e na lavagem dos espelhos. Na Califórnia e na 

Espanha estão em operação torres de energia, com uma capacidade de 10 MW 

(MCMAHON e PRICE, 2011; GLEICK, 1994). 

 

4.1.3 Energia Eólica e Energia Solar Fotovoltaica 

 

Tanto a energia eólica como a energia solar fotovoltaica requerem quantidades 

insignificantes de água para produzir energia, e a geração por estas fontes de energia estão 

aumentando (MCMAHON e PRICE, 2011). 

Embora existam algumas preocupações ambientais, tais como a necessidade de energia e 

materiais raros para a fabricação das turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, assim como, 

especificamente para a energia eólica, as preocupações na alteração dos padrões 

migratórios de aves, os requisitos gerais de água são mínimos e existem somente para 

lavar as lâminas das turbinas eólicas e limpeza dos painéis fotovoltaicos (WELCH, 2008; 

FTHENAKIS, 2009 apud MCMAHON e PRICE, 2011). 
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Segundo Li et al. (2012), em estudo realizado na China, embora o consumo de água direto 

da produção de energia eólica seja nulo, os resultados mostraram que pela ferramenta de 

Análise de Ciclo de Vida o consumo de água da energia eólica (consumo direto e indireto) 

é de 0,64 l por kWh (l/kWh), um valor ainda extremamente baixo em face das demais 

tecnologias. 

 

Das tecnologias utilizadas para geração de energia elétrica, as usinas termelétricas 

apresentam-se como a tecnologia que tem o uso mais intensivo de água, sendo também a 

mais aplicada nos países desenvolvidos. Dentre as termelétricas, as usinas a partir de 

carvão e as nucleares são os combustíveis que maior contribuem para essa situação. 
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4.2 ENERGIA PARA ÁGUA 

 

A civilização moderna aumentou significativamente sua capacidade de transferir água de 

um lugar para outro usando a energia elétrica para bombear essa água sobre as colinas e 

montanhas. Quando a demanda de água em uma região aumenta superando a capacidade 

da região de fornecer, novas fontes de água cada vez mais distantes são desenvolvidas. 

Ao longo do século 20, os projetos de transferência de água em larga escala foram 

desenvolvidos para permitir o crescimento contínuo em regiões áridas e semiáridas que 

teriam sido restringidos por limites naturais (GLEICK, 1994). 

E novos projetos são constantemente desenvolvidos para atender ao aumento de demanda 

resultante do crescimento do consumo, além do atendimento a acordos de universalização 

do acesso a água potável. Estes projetos envolvem quase sempre um investimento 

substancial de energia elétrica. 

Além disso, os custos ambientais de tais projetos são enormes, devido aos grandes 

volumes de água geralmente exportados de uma bacia hidrográfica para outra e as grandes 

obras que devem ser executadas para atingir os objetivos. 

Sistemas de tratamento de águas residuais e abastecimento de água normalmente 

representam os maiores gastos de energia pelas companhias que fornecem estes serviços 

(TSUTIYA, 2005).  

O consumo de energia nos sistemas de abastecimento de água pode variar 

significativamente para cada processo devido a fatores geográficos, físicos e 

tecnológicos. No caso de captação em lençol freático, as exigências de energia dependem 

da profundidade (da eficiência da bomba, etc.). No transporte, vários fatores como 

comprimento da tubulação, diâmetro e a altura geométrica do recalque determina a 

quantidade de energia consumida e o impacto do transporte de água. 
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Figura 5 - Modelo de Ciclo de uso da água 

Fonte: CEC, 2005 

 

Os custos de energia são geralmente a primeiro ou a segundo maior dos serviços de 

abastecimento de água. Em parte, isto é, porque as perdas nos sistemas de distribuição 

são altas, tanto nos países em desenvolvimento (30% - 60% no México, Brasil e cidades 

da Índia e do Sul África) e em sistemas mais antigos em países desenvolvidos 

(MCMAHON e PRICE, 2011) 

As perdas de água significam que a energia usada para bombear, tratar e distribuir a água 

também são perdidas. Sistemas de bombeamento ineficientes e uma má gestão 

contribuem para a ineficiência energética nos sistemas de abastecimento de água. Reduzir 

perdas e melhorar a gestão podem oferecer oportunidades para garantir um maior acesso 

a água a custos menores e retardar o investimento em estratégias de ampliação destes 

sistemas (MCMAHON e PRICE, 2011). 

Para CEC (2005) o fornecimento de água para diferentes regiões requer 

significativamente diferentes intensidades de energia. Fornecimento de água para o sul 

da Califórnia exige 2,97 kWh/m³ de água entregue. Isto inclui 2,57 kWh/m³ usado para a 
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captação e transporte de água bruta, 0,03 kWh/m³ para o tratamento, e 0,34 kWh/m³ para 

a distribuição, ver Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Intensidade energética em SAA 

Etapa 
Intensidade energética no Sul da Califórnia (EUA) 

kWh kWh/m³ 

Captação e transporte de água bruta 9.727  2,57 

Tratamento de água 111  0,03 

Distribuição 1.272  0,34 

Total 11.110  2,97 

Fonte: CEC, 2005 

 

O Sul da Califórnia, é uma das regiões com usos mais intensivos em energia para o 

abastecimento de água. Outras regiões usam substancialmente menos energia. Por 

exemplo, Wisconsin que requer 0,502 kWh/m³ de água entregue, o que é equivalente a 

média americana. 

Isto se deve porque neste sistema existe a adução de água bruta de uma bacia hidrográfica 

para outra, conhecido como "transferências entre bacias". Sendo responsável pela maior 

parte da energia incorporada no abastecimento de água da Califórnia (CEC, 2005). 

Os mais de 60.000 sistemas de água e sistemas de águas residuais de 15.000 nos Estados 

Unidos estão entre os maiores consumidores de energia do país, com cerca de 75 bilhões 

de kWh/ano nacionalmente 4% do consumo anual de eletricidade no país. Essa demanda 

é equivalente a toda a demanda residencial para o estado da Califórnia (COHEN e 

NELSON, 2004). 

O uso de energia relacionado com os serviços de abastecimento de água consome 19% 

de toda a energia produzida no Estado da Califórnia (CEC, 2005). 

No caso de Arábia Saudita, cerca de 5% de toda eletricidade produzida é gasta para o 

bombeamento na captação no lençol freático e 4% para a dessalinização, indicando que 

aproximadamente 9% ou mais do consumo de energia elétrica anual total no país é gasta 

simplesmente para obter água (SIDDIQI e ANADON, 2011). 
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Os resultados obtidos para a Espanha, Hardy, Garrido e Juana (2012), mostram na Tabela 

3 a quantidade de água consumida em cada estágio do ciclo da água no meio urbano e as 

demandas de energia elétrica, obtendo como resultado o uso de 5,8% de toda a energia 

elétrica do país no uso da água para os diversos fins. 

 

Tabela 3 - O consumo de energia relacionados com a água na Espanha em 2008 

Etapas 
Volume 

(Mm3) 

Consumo 

(GWh) 

Intensidade 

(kWh/m³) 

Captação e Tratamento da Água 34.940 10.418 0,30 

Urbano 4.343 5.457 1,26 

Para Dessalinização 694 2.275 3,28 

Agricultura 20.360 4.141 0,20 

Energia 8.683 521 0,06 

Indústria 1.554 299 0,19 

Distribuição/Uso final 25.587 3.374 0,13 

Residencial 2.540 440 0,17 

Comercial 833 144 0,17 

Municipal ou outro 359 62 0,17 

Industrial 286 49 0,17 

Agricultura 20.360 2.469 0,12 

Usos não-registrados 1.210 210 0,17 

Tratamento de esgoto 2.842 2.530 0,89 

Coleta e transporte 3.788 189 0,05 

Tratamento de esgoto 2.842 1.454 0,51 

Reuso (tratamento e distribuição) 1.510 887 0,59 

Total 34.940 16.323 0,47 

Uso Total de Eletricidade na Espanha  279.392  

Porcentagem  5,80%  

Fonte: Adaptado HARDY, GARRIDO e JUANA, 2012 

 

Para realizar uma análise mais exploratórias dos fatores que influenciam na demanda 

energética do ciclo urbano da água será utilizada uma configuração usual desse ciclo 

urbano nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) que divide-se em cinco etapas, 

Figura 6. 
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Figura 6 - Etapas usuais no ciclo urbano da água 

 

 Captação e adução de água bruta: Quantidades significativas de energia podem 

ser necessárias ao obter uma fonte de abastecimento estável e trazer a água para 

onde ela será tratada e consumida. 

 Tratamento de água: instalações de tratamento de água usam a energia no seu 

processo e para bombear água tratada. A quantidade de energia necessária para o 

tratamento depende da qualidade da água bruta. 

 Distribuição: A energia é normalmente necessária para o bombeamento 

localizado para pressurizar a rede distribuidora. A pressurização e a distribuição 

por gravidade também são possíveis quando os reservatórios são suficientes para 

atender as demandas locais. Nesta etapa estão concentradas as maiores perdas de 

energia resultante das perdas físicas de água. 

 Uso final: refere-se ao uso residencial, pelo usuário final. Consomem a água com 

uma quantidade de energia já incorporada e adiciona mais energia para realizar 

suas atividades domésticas, como o recalque da água para o reservatório 

domiciliar superior. 

 Coleta e tratamento de esgotos: consiste no consumo de energia nos processos 

de bombeamento do esgoto coletado e as demandas dos equipamentos elétricos 

utilizados nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Além disso, a forma e o 

local de disposição final impactam bastante no consumo de energia no processo. 
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Um intervalo limite de intensidade energética aceitável em cada etapa do ciclo urbano de 

uso da água é sugerido por CEC (2005), ver .Tabela 4, publicação esta que é um dos 

trabalhos mais citados pelos diversos autores. 

 

 

Tabela 4 - Faixas de intensidades de energia para etapas do ciclo de uso urbano da Água 

Etapa 
Intervalo de intensidade energética (kWh/m³) 

Baixo Alto 

Captação e transporte de água bruta 0 3,70 

Tratamento de água 0,03 4,23 

Distribuição 0,19 0,32 

Coleta e tratamento de águas residuais 0,29 1,22 

Reuso de esgoto tratado 0,11 0,32 

Fonte: Adaptado CEC, 2005 

 

4.2.1 Captação e Transporte de Água 

 

O advento da eletricidade permitiu uma ampliação considerável do uso de bombeamento 

de água para os diversos fins, transporte da água, superficial ou subterrânea, às vezes por 

longas distâncias, como o fornecimento de água para a agricultura, indústria, o lazer e o 

saneamento (MCMAHON e PRICE, 2011). 

O consumo de energia na captação e no transporte da água bruta varia muito de acordo 

com fatores geográficos, físicos e tecnológicos. Tais como como a fonte de 

abastecimento, se superficial ou subterrânea, o volume de água transportada, suas 

características, diâmetro e alterações de topografia ao longo do percurso. 

De acordo com estes fatores os mananciais de abastecimento podem estar muito distantes 

dos pontos de consumo, inclusive, sendo necessário em alguns casos o transporte de água 

de uma bacia hidrográfica para outra, denominada de transferências de bacias. Com isso 

a intensidade energética das transferências entre bacias depende da distância e da 

elevação ao longo do qual a água deve viajar (CEC, 2005).  
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Como exemplo, de acordo com Mcmahon e Price (2011), o sistema de abastecimento de 

água da Califórnia possui condições hidrológicas sazonais, variações de clima, geografia 

e topografia. A Califórnia tem um clima diverso, resultando em áreas do Estado que 

recebem uma média de 50,8 mm de chuva por ano enquanto que outras regiões recebem 

mais de 2540 mm de chuva por ano. Esta condição resultou em uma distribuição desigual 

de água, fazendo com que 1770 aquedutos fossem construídos para o transporte de água 

de áreas de chuvas substanciais para as regiões mais áridas. 

Na China, a escassez de água é mais premente na região Norte. Existem problemas de 

escassez de água devido a uma distribuição desigual, a poluição cada vez maior da água 

doce, a urbanização e uma população crescente. Resultando num projeto de transferência 

de água da região Sul para a Região Norte, haja vista a maior parte dos recursos hídricos 

da China (mais de 80%) estão na fronteira Sul no rio Yangtze, e 41% da população e a 

maioria de sua área cultivada (56%) estão na região Norte. Além disso, 40% - 60% da 

água no Norte não atendem as normas de qualidade (MCMAHON e PRICE, 2011). 

A intensidade energética na captação de água superficial é principalmente no transporte 

para atender usos agrícolas e alguns usos industriais ou para instalações de tratamento de 

uso urbano da água potável (CEC, 2005). 

Algumas informações do Projeto de Transferência de Água Sul-Norte na China são 

importantes de destacar pelo seu caráter em atender não somente ao abastecimento 

humano mas também à produção agrícola, indicando o porte das estruturas e sugerindo a 

alta demanda de energia para sua operação. 

Outra opção de fonte de abastecimento, muito utilizada em alguns países com escassez 

de água superficial, estão as águas subterrâneas, que encontram-se sob a superfície da 

Terra e são naturalmente repostas pela chuva, infiltração de rios e lagos e excesso de água 

da irrigação agrícola. 

Embora as águas subterrâneas sejam constantemente repostas, as retiradas são muitas 

vezes superiores a capacidade natural de se recarregar. Quando as águas subterrâneas são 

bombeadas excessivamente, os níveis de água começam a cair. 

Os requisitos de energia elétrica para o abastecimento de água a partir de fontes 

subterrâneas são 30% mais elevados do que aqueles a partir de fontes superficiais, embora 

a intensidade energética do recalque de águas subterrâneas possa diferir bastante, 
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dependendo da profundidade do aquífero. Para cada 30 m que o nível da água cai, é 

necessário um adicional de 119 kWh/m³ de água bombeada (GELLINGS, 2009). 

Na Península Arábica, águas subterrâneas são responsáveis por 84% das retiradas totais 

de água do ambiente. Com isso, aproximadamente 5% da eletricidade consumida são para 

o bombeamento na captação em lençol freático (SIDDIQI e ANADON, 2011). 

O Projeto Águas do Estado da Califórnia é o maior consumidor de energia na Califórnia 

e sozinho é responsável por consumir 9,2 milhões megawatt-hora (2% a 3% do total de 

eletricidade consumida na Califórnia) para transportar uma média anual de 3,6 trilhões 

litros de água em todo o estado (MCMAHON e PRICE, 2011). 

 

4.2.2 Tratamento de Água 

 

Algumas fontes de água precisam de pouco tratamento, resultando numa intensidade 

energética baixa. Outras fontes, como as águas subterrâneas salobras ou dessalinização 

da água do mar, requerem muito mais tratamento e assim sua intensidade energética é 

significativamente maior (CEC, 2005). 

A intensidade de energia também varia dependendo do uso final pretendido. Por exemplo, 

a maioria usos agrícolas e alguns usos industriais podem requerer da água pouco ou 

nenhum tratamento, enquanto que a maioria dos usos residenciais e comerciais precisam 

de água tratada para atender as normas potabilidade. 

Exigências de energia para o tratamento de água convencional, comum em águas 

superficiais, são afetados por uma variedade de fatores, incluindo o tamanho da 

instalação, quantidade e qualidade da água bruta, e as tecnologias de tratamento 

utilizadas. No entanto, COOLEY e WILKINSON (2012) apresentam uma faixa de 

intensidade energética na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Intensidade energética no Tratamento de Água (ETA) Convencional 

conforme capacidade da Estação. 

Faixa de valor 
(kWh/m³) 

COOLEY e WILKINSON (2012)  

Capacidade da ETA (1.000 m³/dia) 

> 4 4-19 19-76 > 76 

Baixo 0,16 0,08 0,05 0,03 

Médio 0,40 0,20 0,15 0,06 

Alto 0,53 0,34 0,29 0,53 

Fonte: Adaptado COOLEY e WILKINSON (2012) 

 

As etapas de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) Convencional consistem de 

coagulação, decantação, filtração, e desinfecção (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Modelo usual de Estações de Tratamento de Água Convencional 

 

A água bruta chega na ETA, onde os coagulantes, tais como sulfatos de ferro ou de 

alumínio, são adicionados para reagir com os sólidos em suspensão. Os sólidos maiores, 

mais pesados, em seguida, sedimentam e são removidos, na etapa de decantação. A água 

passa então através de um meio filtrante (tipicamente areia, cascalho ou carvão) para 

remover outras formas de matéria em partículas. Em seguida a água é desinfetada para 

matar quaisquer microrganismos patogénicos remanescentes, por exemplo, os vírus e as 

bactérias. O cloro é o agente de desinfecção mais comum. Sem o propósito de tratar a 

água é adicionado o flúor para atender as normas brasileiras de qualidade da água. 
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As águas subterrâneas, em alguns casos, requerem apenas a desinfecção com cloro, com 

uma demanda de energia bem pequena, a intensidade energética da desinfecção com cloro 

tem um valor médio de 0,0025 kWh/m³. Ressalta-se que este valor não leva em conta a 

energia para a produção dos produtos químicos, o que seria considerado em uma análise 

do ciclo de vida (COOLEY e WILKINSON, 2012). 

Outras abordagens para aumentar a oferta de água estão na utilização das águas 

subterrâneas salobra ou usar a água superficial do mar. Para os dois casos são utilizados 

os processos de tratamento por dessalinização. 

Dessalinização envolve a remoção de sais e os sólidos dissolvidos na água do mar ou 

água subterrânea salobra. A maioria dos processos de dessalinização são baseados em 

destilação térmica ou tecnologias de filtragem de membrana, sendo que ambos são muito 

intensivos em energia (CEC, 2005). 

Segundo Siddiqi e Anadon, (2011) em trabalho desenvolvido para o Oriente Médio, um 

número de diferentes processos tem sido desenvolvido com diferentes necessidades 

energéticas. Algumas das técnicas comuns incluem Osmose Reversa (RO), de Destilação 

Rápida Multi-estágio (MSF), e Destilação Múltipla (MED). Em RO, água passa através 

de uma membrana semipermeável, deixando a maior parte dos sais atrás, no concentrado 

que depois são descarregados como salmoura  

No MSF, água com sais dissolvidos passam através de uma série de câmaras, cada um a 

uma pressão mais baixa sucessivamente. Fazendo com que na passagem rápida (“flash”) 

a água evapore, e o vapor é então condensado. MED é um processo de evaporação de 

película fina em que o vapor formado numa câmara condensa na câmara seguinte e, 

portanto, proporciona uma fonte de calor para posterior evaporação (WSTB, 2008 apud 

SIDDIQI; ANADON, 2011). 

As exigências de energia (tanto térmica e elétrica) foram melhoradas ao longo dos anos 

e, particularmente, em aplicações de RO ganhos de eficiência têm sido significativos. 

Tabela 6 resume o uso de energia para os diferentes processos. 
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Tabela 6 - Intensidade energética na Dessalinização 

Tipo de Dessalinização 
Intensidade de energia 

(kWh/m³) 

Osmose Reversa (água do mar) 2,5 - 7 

Destilação Multi - Estágio (MSF) 3 - 5 

Destilação Múltipla 1,5 - 2,5 

Fonte: Adaptado de WSTB , 2008 apud SIDDIQI; ANADON, 2011 

 

Para CEC (2005) a dessalinização da água do mar é consideravelmente mais intensiva no 

consumo de energia (2,57 - 4,34 kWh/m³) do que a dessalinização de águas subterrâneas 

salobras (1,02-2,57 kWh/m³). 

Essa diferença entre as faixas de consumo de energia entre a água do mar e dessalinização 

de água salobra se deve principalmente para a diferença na qualidade da água bruta, e, 

cada intervalo de variação é devido principalmente ao desenho das plantas de tratamento 

e a tecnologia empregada (CEC, 2005). 

Na Arábia Saudita, cerca de 4% de toda eletricidade consumida anualmente estão na 

dessalinização da água (SIDDIQI e ANADON, 2011). 

Nos Estados Unidos, a exigência de energia varia entre (1,03 - 2,57 kWh/m³) para 

dessalinização da água salobra e (2,58 - 4,36 kWh/m³) de água do mar. Essa energia pode 

ser reduzida significativamente pelo uso de novas tecnologias: (A) desionização 

capacitiva (redução de 50% da energia no tratamento de água salobra) e (b) RO avançada 

ou membrana de destilação (redução de 50% e 66% da energia, respectivamente) 

(MCMAHON e PRICE, 2011). 

 

4.2.3 Distribuição de Água 

 

Uma vez tratada e dentro dos padrões de potabilidade, a água deve ser distribuída aos 

usuários, geralmente por meio de uma rede de reservatórios, tubulações e estações de 
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bombeamento. Durante a distribuição, a água deve ser mantida em movimento e sob 

pressão para minimizar a corrosão e a contaminação biológica (CEC, 2005). 

Muitos sistemas de distribuição de água foram implantados há mais de 50 anos, e a 

ocorrência de vazamentos, causados pela corrosão do material da tubulação ou outros 

problemas, podem levar a perdas de quantidades significativas de água potável. Essas 

perdas no sistema de distribuição aumentam a intensidade energética do sistema de 

abastecimento de água como um todo, por exigir mais energia para tratar e transportar a 

água que será perdida (MCMAHON e PRICE, 2011). 

Alguns sistemas de distribuição de água são alimentados por gravidade, mas a maioria 

requer algum bombeamento. O principal fator do aumento da energia necessária para a 

distribuição de água é o crescimento do consumo que resulta na necessidade de ampliar 

a oferta de água e captar água em fontes cada vez mais distantes. 

A energia necessária para o bombeamento de distribuição é impulsionada, 

principalmente, pela configuração do sistema, a sua dimensão, elevações do relevo, e 

idade do sistema (CEC, 2005). 

Com base em dados de 41 sistemas de distribuição, de diversos autores, Cooley e 

Wilkinson (2009) concluiu que a necessidade mediana de energia para a distribuição de 

água é de 0,14 kWh/m3, com limites inferiores e superiores de 0,095 e 0,23 kWh/m3, ver 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Intensidade energética na Distribuição de Água nos EUA 

Faixa de valor 
(kWh/m³) 

COOLEY e WILKINSON 
(2012)  

CEC 
(2005) 

Baixo 0,10 0,19 

Médio 0,14 - 

Alto 0,23 0,32 

Fonte: Adaptado COOLEY e WILKINSON, 2009; CEC, 2005 

 

Uma abordagem para a melhoria da gestão da distribuição local e redução dos custos com 

energia envolvem o uso de um sistema supervisório de aquisição de dados e controle 

“Supervisory Control and Data Acquisition” (SCADA). Este sistema SCADA consiste de 
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um computador central, que integra a operação dos pontos de controle do sistema de 

abastecimento, tais como bombas, reservatórios e medição das estações, mesmo quando 

localizados longe um do outro (MCMAHON e PRICE, 2011). 

 

4.2.4 Consumo Residencial 

 

Serviços de abastecimento de água usam grandes quantidades de energia para tratar e 

distribuir água. Mesmo depois disso, os consumidores gastam ainda mais energia para 

usar a água e aquecer ou resfriar o ambiente CEC, 2005. Os trabalhos analisados 

demonstraram que há uma intensidade energética muito elevada nos usos domésticos da 

água em seu ciclo urbano. Diante disso, foi separado um tópico para melhor explorar os 

fatores determinantes para esse consumo. 

Os usos da água nas residências são geralmente definidos pelos dispositivos que usam a 

água, incluindo: 

 Sanitários;  

 Chuveiros e banheiras;  

 Lavadoras de roupa (lavanderia);  

 Torneiras;  

 Máquinas de lavar louça; e  

 Outros (por exemplo, refrigeradores).  

Pesquisa realizada em San Diego revelou que o uso final de água consome a maior parte 

da energia em todo o ciclo urbano da água, em usos como chuveiros com água quente, 

máquinas de lavar roupas, de lavar louças e para lavar automóveis, ver Figura 8. 

Resultado bastante impressionante haja vista que em San Diego a maior parte da água 

utilizada é importada de longas distâncias, o que requer grandes quantidades de energia 

para o transporte (COHEN e NELSON, 2004). 
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Figura 8 - Intensidade de energia estimada no uso residencial em San Diego 

Fonte: Adaptado COHEN e NELSON, 2004 

 

O setor residencial responde por 48%, do consumo de eletricidade associado ao uso 

urbana da água (CEC, 2005). 

O consumo de energia para aquecimento de água residencial em Sydney, Melbourne, 

Perth, Brisbane, Gold Coast e Adelaide representou 1,3% da energia total utilizada no 

sistema de abastecimento de água. Água quente residencial, usa em média, 6,5 vezes a 

energia que é usada para fornecer serviços de água urbanos, essa relação variou de 4,7 

em Adelaide para 11,2 em Melbourne (KENWAY, 2008). 

 

4.2.5 Coleta, Transporte, Tratamento e Reuso de Esgoto 

 

Além da água utilizada para irrigação paisagística, ou daquela perdida por evaporação 

(tais como em torres de resfriamento e outros processos), quase toda a água que entra nos 

lares e empresas, eventualmente, deixa como produto novo águas residuais ou residuárias 

que precisam ser tratadas. 

Captação e 
transporte; 1,65 

kWh/m³

Tratamento de água; 
0,05 kWh/m³

Distribuição; 0,26 
kWh/m³Uso final; 3,16 

kWh/m³

Tratamento de esgoto; 0,46 
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Os Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) consomem eletricidade em três etapas: 

coleta e transporte (recalque) para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o 

tratamento, e a destinação final e/ou reuso/reciclagem. 

Alguns sistemas de coleta de águas residuais usam a gravidade para levar os efluentes 

para uma estação de tratamento. Outros precisam ainda de energia para levantar ou 

transferir o efluente. 

O consumo de energia em um sistema de esgotamento sanitário é principalmente do uso 

de grandes bombas elétricas, rotores e uso de gás natural para aquecer os digestores 

anaeróbios (CEC, 2005).  

Todos os sistemas de tratamento de esgoto necessitam de energia, embora alguns exijam 

mais do que outros, dependendo da qualidade do esgoto, o nível de tratamento exigido, e 

as tecnologias de tratamento utilizadas. 

O principal fator de consumo de energia de uma ETE é o grau de tratamento necessário. 

Onde, tem havido uma tendência para um tratamento mais completo, com atualizações 

ou substituições de sistemas antigos que não podem fornecer este nível superior de 

tratamento (CEC, 2005). 

Os níveis progressivos de tratamento são geralmente referidos como "Primários", 

"Secundário" e "Terciária", sendo que o menor nível Primário e Terciário o maior. 

Nestes três níveis de tratamento, cada um requer progressivamente maiores níveis de uso 

de energia. Estas etapas são constituídas pelos processos físicos, processos biológicos 

e/ou processos químicos.  

 Processos Físicos 

Os passos iniciais envolvidos no tratamento de esgoto são os processos físicos, 

que separam os sólidos maiores do líquido usando peneiras ou grades de remoção. 

Passos que removem sólidos ainda maiores são chamados de pré-tratamento. Os 

sólidos separados provenientes dos processos preliminares são geralmente 

eliminados em um aterro sanitário. Após a remoção de sólidos de maiores 

dimensões, para o tratamento primário segue a separação dos sólidos menores. 

Alguns produtos químicos podem ser adicionados para auxiliar remoção destes 

sólidos. 
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 Processos Biológicos  

Os processos físicos são seguidos pelo tratamento aeróbio biológico em que a 

aeração prolongada (oxigenação do efluente) e condições ambientais favoráveis 

para que os microrganismos façam a decomposição do material orgânico em 

dióxido de carbono e água. 

O equipamento usado para o tratamento aeróbio inclui o uso de filtros, tanques de 

aeração, e outros. Este tratamento aeróbio biológico é comumente chamado de 

tratamento secundário. 

Após o tratamento aeróbio, o efluente é separado num tanque de decantação para 

separar o lodo do efluente tratado. O lodo é, então, enviado para um digestor 

anaeróbico, onde a matéria orgânica é decomposta em biogás, que é 

essencialmente metano e dióxido de carbono. 

 Processos Químicos  

O efluente, após o tratamento secundário é ainda tratado com filtração física, 

química, ou desinfecção ultravioleta. Este tratamento adicional é comumente 

chamado de tratamento terciário. O efluente terciário pode ser utilizado para 

reutilização benéfica ou despejado nas águas superficiais. 

O tratamento de esgoto para um padrão superior requer energia considerável em relação 

ao primário ou tratamento secundário. Em média, a intensidade energética dobra entre o 

tratamento primário e secundário e dobra de novo entre o tratamento secundário e 

terciário. Se o tratamento terciário das águas residuais for necessário, oportunidades de 

reutilização podem se tornar mais rentáveis porque a energia adicional necessária para o 

reuso pode ser relativamente menor, dependendo dos requisitos de energia após o 

tratamento (KENWAY, 2008), ver Tabela 8. 

Tabela 8 - Intensidade energética no tratamento de esgotos 

Nível de 
Tratamento 

Faixa de valor 
(kWh/m³) 

Média de valor 
(kWh/m³) 

Primário 0,1 - 0,37 0,22 

Secundário 0,26 - 0,82 0,46 

Terciário 0,39 - 11 0,90 

Fonte: Adaptado KENWAY, 2008 
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Cargas elétricas em estações de tratamento de água e esgoto consistem principalmente de 

conjuntos motor-bomba, mas também incluem rotores, equipamentos de injeção ar, 

controles de iluminação, e, em alguns casos, a luz ultravioleta e desinfecção por 

ozonização. Estações de tratamento de esgoto também necessitam de lodo ativado e 

sistemas de tratamento de lodo, consomem grandes quantidades de energia elétrica 

(SIDDIQI; ANADON, 2011). 

Após o tratamento na ETE o efluente segue para a disposição final no meio ambiente ou 

será reutilizado. 

Alguns sistemas de descarga de águas residuais utilizam gravidade para retornar de águas 

residuais para o ambiente. Outros precisam de energia para levantar ou transferir o 

efluente.  

Algumas empresas estão ampliando a instalação de unidades de tratamento de esgoto no 

intuito de obter a condição na qual o efluente tratado possa ser um substituto da água em 

muitas aplicações, como o resfriamento de usinas e irrigação. Como quanto maior o nível 

de tratamento maior será a intensidade energética deste processo a maior vantagem do 

reuso está na utilização para fins menos nobres, isto é, que não exijam um nível de 

tratamento para deixar o efluente necessariamente potável (SIDDIQI; ANADON, 2011). 

Os digestores anaeróbicos produzem o Biogás (aproximadamente 60% de metano e 40% 

de CO2). Esse gás pode ser recolhido e utilizado para gerar eletricidade, geralmente 

alimentado por um motor de combustão interna e usados dentro da própria ETE (CEC, 

2005). 

O Quadro 2 mostra as intensidades energéticas em plantas de tratamento de esgoto que 

operam na Califórnia. 
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Quadro 2 - Intensidade de Energia em ETEs da Califórnia 

Fonte de Dados 
Intensidade 

(kWh/m³) 

Inland Empire Utilities Agency 0,78 

City of Santa Rosa 0,77 

East Bay Municipal Utilities District 0,53 

Metropolitan Water District 0,70 

Methodology for Analysis of Energy Intensity in California's Water Systems 0,50 

Energy Down The Drain, The Hidden Costs of California's Water Supply 0,61 

Energy Benchmarking Secondary Wastewater Treatment 0,69 

Fonte: Adaptado CEC, 2005 

 

Segundo Mehta (2009) independentemente das tecnologias utilizadas para o tratamento, 

o consumo médio de energia por metro cúbico de efluente tratado atualmente tem sido 

semelhantes em diversos países, incluindo Estados Unidos (0,45 kWh/m3) Países Baixos 

(0,36 kWh/m3), Cingapura (0,56 kWh/m3), Suíça (0,52 kWh/m3) Alemanha 

(0.67kWh/m3), o United Kingdom (0,64 kWh/m3), Austrália (0,39 kWh/m3) e Espanha 

(0,53 kWh/m3), e de acordo com o Natural Resources Defense Council (NRDC), as 

Estações de Tratamento de Esgotos nos Estados Unidos têm o potencial de reduzir o 

consumo de energia entre 15% e 30% com aplicação medidas de conservação de energia. 
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4.3 EMISSÃO DE CO2 E AQUECIMENTO GLOBAL 

 

A queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade para a prestação de serviços de 

abastecimento de água cria emissões de gases de efeito estufa, gases do efeito estufa que 

contribuem para o aquecimento global e, finalmente, para a mudança climática. A 

mudança climática, por sua vez impacta na disponibilidade de água, aumenta a 

temperatura da água e altera a frequência e duração das chuvas (MAAS, 2010), Figura 9. 

 

Figura 9 - Inter-relações entre água, energia e alterações climáticas 

Fonte: MO; NASIRI; ECKELMAN; ZHANG; ZIMMERMAN, 2010. 
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Segundo Thirwell et al. (2007) apud Maas (2010), com as mudanças climáticas, os 

recursos hídricos serão alterados; potencialmente reduzindo sua qualidade, quantidade e 

acessibilidade. Por sua vez, exigirá um aumento dos insumos energéticos para purificar a 

água de qualidade inferior ou bombear água de grandes profundidades e distâncias. O 

aumento do uso de energia irá, potencialmente, levar a maiores emissões de gases de 

efeito estufa. 

Alguns estudos têm destacado a importância dos gases de efeito estufa (GEE) 

provenientes do uso de energia no saneamento. A exemplo estudo que mostra que o uso 

de energia relacionados com a água nos EUA respondem por cerca de 5% das emissões 

totais de gases de efeito estufa, e a proporção é ainda maior no Reino Unido 

(ROTHAUSEN; CONWAY, 2011). 

No final de 2010, a contribuição da China para as emissões globais de CO2 atingiram 

25,1%. Mostrando, inclusive, que a geração de energia é responsável por 37,2 % das 

emissões chinesas de CO2 (LI; FENG; SIU; HUBACEK, 2012). 

Na Península Arábica, os sistemas de abastecimento de água possuem como fonte 

principal as águas subterrâneas, e são responsáveis por 84% das retiradas totais de água 

do ambiente. Considerando que as bombas utilizadas para a captação da água subterrânea 

são a diesel, demonstrou especificamente na Líbia que 14 % ou mais do consumo total de 

combustível pode ser devido ao bombeamento de águas subterrâneas. Já na Arábia 

Saudita, 5% ou mais do consumo total de energia eléctrica pode ser atribuída a captação 

de água (isto representa 10% do consumo total de combustível no país) (SIDDIQI e 

ANADON, 2011). 

Responsável por apenas 3% das emissões globais de Gases do Efeito Estufa – GEE, o 

Brasil é um dos países com maior potencial para reduzir competitivamente as emissões 

desses gases. O reduzido nível de emissões no setor energético brasileiro se justifica pelo 

fato da energia primária utilizada ser de origem renovável, como energia hidráulica, que 

respondeu por 85,6% da geração observada em 2007 (CARDOSO e NOGUEIRA, 2009). 

O aquecimento de água é responsável por 25% da demanda residencial de energia e 27% 

das emissões de gases de efeito estufa em residências australianas, excluindo transporte 

(KENWAY et al., 2008). 
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4.4 MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA 

 

Um número animador de estudos tem revelado como a conservação da água e eficiência 

podem reduzir a demanda de energia e fornecer uma gama de benefícios, incluindo a 

redução dos custos de infraestrutura, custos de manutenção e as emissões de gases de 

efeito estufa (MAAS, 2009; COHEN et al, 2004). 

 

4.4.1 Eficiência Energética 

 

Melhorar a eficiência energética é fundamental por uma série de razões: para reduzir a 

demanda de energia no curto prazo, para prorrogar novos investimento na construção de 

novas usinas de geração elétrica, para aumentar a competitividade através da redução dos 

custos de produção e reduzir o consumo de combustíveis fósseis e por conseguinte a 

emissão de poluentes. 

Iniciativas de melhoria da eficiência energética têm sido desenvolvidas no mundo pela 

Alliance to Save Energy (ASE), e algumas foram desenvolvidas no Brasil, tais como o 

COM+AGUA, pelo Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), um 

Piloto na CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), um Contrato de 

Performance em Energia (EPC) na SABESP (Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo) e o RELUZ (Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente) 

e o EEP (Programa de Eficiência Energética) com o PROCEL (Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica) da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

(JOHNSON, 2008). 

Embora muitas dessas oportunidades estejam disponíveis a um custo mínimo e com 

períodos de retorno de menos de dois anos, ainda existem barreiras para os prestadores 

do serviço, empresas e municípios. É, portanto, necessário um novo pensamento e ação 

para aumentar a participação em programas de conservação e, assim, construir um futuro 

mais seguro para a população (MAAS, 2010), ver Quadro 3. 
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Quadro 3 - Ações de redução de pegada energética 

Oportunidades para o pensamento integrado e ação sobre Água e Energia 

1. Encontrar as oportunidades de compatibilizar a interação entre água e 

energia, priorizando a conservação da água e energia nos novos 

investimentos em infraestruturas. Reconhecendo os impactos da nova 

infraestrutura de água no uso de energia e novas infraestruturas de energia 

em água. 

2. Integrar melhor os programas de monitoramento de água e energia, 

geração de relatórios de gestão e eficiência. 

3. Colaborar, reunindo os conhecimentos sobre água e energia para 

incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras e sinérgicas. 

4. Divulgar a sociedade, políticos e profissionais dos benefícios mútuos de 

redução de água e energia. 

Fonte: Adaptado MAAS, 2010 

 

A eficiência energética é particularmente importante para o Brasil no curto prazo, como 

forma de reduzir as dificuldades com crescimento da demanda de energia e o tempo 

necessário para o planejamento, licenciamento e construção de usinas de geração. O 

Brasil avança para expandir a oferta de energia elétrica, através da construção de novas 

térmicas (gás) e usinas hidrelétricas, mas isso leva tempo. Reduzir a demanda por meio 

de medidas de eficiência energética deve ser parte integrante do plano de energia do país, 

uma vez que pode ser implementado a um baixo custo-benefício e mais rápido do que 

ampliar a capacidade de geração (JOHNSON, 2008). 

Contudo, existem nos sistemas de abastecimento de água a eficiência energética pode ser 

melhorada diretamente através de uma série de medidas técnicas e operacionais, tais como 

a melhoria da eficiência e dimensionamento de bombas e outros equipamentos, reduzindo 
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a pressão excessiva de água no sistema de distribuição, e alterando as operações de 

bombeamento para fora dos horários de pico. Além disso, a energia, bem como todas as 

entradas pode ser reduzida através da redução das perdas físicas de água - cada litro de 

água, se chegar ao consumidor final ou não, requer quantidades significativas de entradas, 

incluindo a energia utilizada para a captação, tratamento, e distribuição. 

 

4.4.2 Consumo residencial 

 

As ações de conservação da energia numa residência consistem praticamente no uso de 

equipamentos mais eficientes ou economizadores de água e energia elétrica, a mudança 

de hábitos de uso (como captação de água de chuva) e a inserção de tecnologias que 

propiciem um maior tempo de residência da água demandada, como por exemplo sistemas 

domésticos de tratamento de esgotos para irrigação de áreas verdes ou outros usos menos 

nobres. 

Considerando a relevância que tem a energia adicional incorporada na água utilizada nas 

residências, que elevam significativamente a intensidade energética do ciclo urbano da 

água, em trabalho realizado nas cidades Australianas de Sydney, Melbourne, Perth, 

Brisbane, Gold Coast e Adelaide, Kenway (2008) identificou algumas oportunidades de 

conservação da água, afirmando que: 

 A nível nacional, uma redução de 15% no uso de água quente nas residências ou 

um aumento equivalente de eficiência dos equipamentos de uso de água nessas 

residências seriam suficientes para compensar a energia total utilizada pelo 

prestador do serviço de abastecimento de água destas residências em 2006/07. No 

entanto, salienta que cuidados devem ser adotados para interpretar isso para cada 

cidade em particular. 

 Estratégias para gestão da demanda de água residencial devem ser dirigidas aos 

usos finais que possuem uma demanda intensiva de energia, tais como chuveiros 

e máquinas de lavar, pois estes podem reduzir significativamente a energia 

doméstica demandada e as emissões de gases de efeito estufa associados. 
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4.4.3 Gestão de Perdas no Abastecimento 

 

Programas de controle e redução das perdas de água em SAA têm grande potencial para 

reduzir o consumo de eletricidade desses sistemas. Com a utilização de equipamentos que 

identificam vazamentos na rede de distribuição, é possível realizar reparos de forma ágil, 

evitando grandes perdas de água e consequentemente, de energia embutida na mesma. 

Segundo Tsutiya (2001), a redução das perdas físicas permite diminuir os custos de 

produção, mediante redução do consumo de energia elétrica, de produtos químicos etc., 

e utilizar as instalações existentes para aumentar a oferta de água, sem expansão do 

sistema produtor. 

Logo, é importante o desenvolvimento de programas que integrem o planejamento e 

gestão dos recursos hídricos e energéticos nas companhias de saneamento, e para isso 

duas premissas são importantes: economizar energia elétrica através da economia de água 

e reduzir a demanda de energia elétrica dos SAA. 

 

4.4.4 Micro geração distribuída 

 

Seguindo uma tendência mundial, em 17 de abril de 2012, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) aprovou a Resolução n°482/2012, estabelecendo as condições gerais 

para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica, assim como o sistema de compensação de energia elétrica. 

É criado também o sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia ativa 

gerada por unidade consumidora com micro geração distribuída ou mini geração 

distribuída compense o consumo de energia elétrica ativa. 

Pelo sistema, a unidade geradora instalada em uma residência, por exemplo, produzirá 

energia e o que não for consumido será injetado no sistema da distribuidora, que utilizará 

o crédito para abater o consumo dos meses subsequentes. Os créditos poderão ser 

utilizados em um prazo de 36 meses e as informações estarão contidas na fatura do 

consumidor. 
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Com os incentivos de programas federais como o PROCEL tem se aumentado o 

desenvolvimento de formas de aproveitamento energético. O mais comum nos sistemas 

de saneamento está nos aproveitamentos do biogás nas ETEs e no Aterros Sanitários. 

Outras tecnologias que vem ganhando destaque são o uso de turbinas e bombas 

funcionando como turbinas nos SAA. 

São soluções não convencionais de geração de energia elétrica e estão na vanguarda de 

muitos países em desenvolvimento para alcançar sua autossuficiência de energia 

(RAMOS e BORGA, 2000). 

Os Sistemas de Abastecimento de Água no Brasil geralmente possuem baixa eficiência, 

tanto para o consumo de energia elétrica quanto para o controle das perdas de água. A 

redução parcial de perdas físicas de água em áreas urbanas pode ser conseguida através 

da colocação de válvulas de controle e redução da pressão da água na tubulação 

distribuidora, a fim de reduzir os custos com a correção da tubulação rompida pelas altas 

pressões na rede distribuidora. Diante disso, o número de válvulas de redução de pressão 

utilizadas cresce acentuadamente (CARRAVETTA et al, 2013). 

Sempre que a rede de distribuição apresenta excesso de energia hidráulica disponível em 

alguns trechos da tubulação, são criadas condições favoráveis para a instalação de turbo-

máquinas para a recuperação de energia, que seria dissipada pelas válvulas redutoras de 

pressão (RAMOS et al, 2004). 

O uso de fontes renováveis de geração de energia em sistemas de abastecimento de água 

parece ser uma alternativa interessante de lucrar com a energia disponível em excesso, 

dada a existência de relevos topograficamente acidentados, favoráveis para a adoção 

dessas soluções, o que evitaria o uso de tubulações que tenham que resistir a pressões 

elevadas, reduzindo os custos de implantação e operação destes sistemas. 

A substituição de válvulas redutoras de pressão por turbinas poderia levar a uma grande 

economia de energia. Um grande esforço tem sido feito para desenvolver pequenos 

dispositivos eletromecânicos apropriados para a produção de energia em sistemas de 

pequena escala (CARRAVETTA et al, 2013). 
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Os usos mais intensivos de água estão na agricultura, por causa da necessidade de grandes 

volumes de bombeamento, seguindo da geração de energia elétrica.  

A demanda de energia no ciclo urbano da água se apresenta mais intensiva nos usos 

residenciais, em aquecedores, chuveiros e etc. Seguido da etapa de captação e adução de 

água bruta, principalmente pela necessidade de utilizar mananciais muito distantes e em 

alguns casos realizar a transposição de bacias hidrográficas, com distâncias superiores a 

500 e 1.000 km. 
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5 ESTUDO DE CASO SIAA SALVADOR E RMS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as características do SIAA de Salvador e RMS, que 

atende a uma população aproximada de 2,5 milhões de habitantes. 

Com o objetivo de avaliar a intensidade energética do Sistema Principal de 

Abastecimento de água de Salvador em cada etapa, conforme a metodologia das 

publicações estudadas, o sistema foi divido da seguinte forma, Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Limite de estudo 

Por ausência de dados organizados de consumo de energia no SES da empresa e do 

consumo residencial na cidade de Salvador foi definido o limite de estudo até a etapa de 

distribuição de água. 

O Sistema Principal de Abastecimento do SIAA compreende: 

 Captação e adução de água superficial na Barragem de Pedra do Cavalo 

 Captação e adução de água superficial na Barragem de Joanes II 

 Estação de Tratamento de Água Principal (Cova do Defunto) 

 Parque de Reservação do Cabula (R7) 
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5.1 CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

 

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água Salvador e da sua Região Metropolitana 

(RMS) o SIAA de Salvador e RMS, atende aos Municípios de Salvador e algumas cidades 

do Recôncavo Baiano como Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias D’ávila, 

Mata de São João, Candeias, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Madre de 

Deus, Santo Amaro e Saubara, Figura 11. 

 

Figura 11 - Vista Geral do SIAA Salvador e RMS 

Fonte: Embasa, 2013 

Neste sistema os mananciais principais são a barragem de Pedra do Cavalo e a barragem 

de Joanes II. 

A barragem de Pedra do Cavalo, Figura 12, do Rio Paraguaçu, que nasce na Chapada 

Diamantina, está localizada a cerca de 2 km das sedes dos Municípios de Cachoeira e São 

Félix é 120 km de Salvador. 
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Figura 12 – Vista da Barragem de Pedra do Cavalo 

Essa barragem possui usos múltiplos, considerada para o abastecimento humano, 

dessedentação de animais, geração de energia elétrica, e irrigação para produção 

fumageira da região. No Quadro 4 descrevemos as características da barragem. 

Quadro 4 - Características da Barragem de Pedra do Cavalo 

 

 

Barragem de Pedra do Cavalo 

Manancial Rio Paraguaçu 

Nascente Município e Barra da Estiva (Chapada Diamantina) 

Localização Município de São Félix 

Vol. do reservatório (124m) 5.330x106 m³ 

Volume Útil 1.646x106 m³ 

Área de Inundação 182,6 km² 

Extensão 48 km 

Nível Máximo Normal 120m 

Nível Máximo Maximorum 124m 

Nível Mínimo 105m 

Tipo Terra e Concreto 

Municípios Atendidos Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, 

São Francisco do Conde, Madre de Deus e Santo 

Amaro. 

Vazão Regularizada 79 m³/s 

Vazão captada 7 m³/s 
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Como mencionado, esta barragem atende à geração de energia hidrelétrica com duas 

turbinas, vide Quadro 5. 

Quadro 5 - Características da Usina Hidrelétrica 

 

 

Em Pedra do Cavalo são operadas duas captações, localizadas no Município de Conceição 

de Feira, que atendem ao SIAA de Salvador e RMS e o SAA de Feira de Santana, Figura 

13. 

 

Figura 13 - Captações de Pedra do Cavalo 

Fonte: Embasa, 2014a 

 

Barragem de Pedra do Cavalo – Usina Hidrelétrica 

Potencia Instalada Rio Paraguaçu 

Energia Assegurada Município e Barra da Estiva (Chapada Diamantina) 

Unidades Geradoras Município de São Félix 

Vazão Nominal Turbinada 170 m³/s 

Vazão Nominal Bombeada 115 m³/s 

Velocidade Nominal 180 rpm 
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A captação que atende ao SIAA Salvador e RMS possui as seguintes características 

conforme Quadro 6. 

Quadro 6 - Capacidade Instalada das Elevatórias de Pedra do Cavalo 

Nº de CMB Potência (cv) 

04 5.000 

02 2.100 

 

 

Figura 14 - Foto das Elevatórias de Captação 

A água bruta captada em Pedra do Cavalo é conduzida por mais de 66 km pela Adutora 

de Água Bruta (AAB) até a Estação de Tratamento de Água Principal (ETA Principal). 

Em seu percurso até a ETA, existem derivações para atender os Sistemas dos Municípios 

de Santo Amaro e Amélia Rodrigues, além de atender a duas indústrias, a Refinaria de 

Landulpho Alves Mataripe (RLAM) da Petrobrás e a Dow Química, Figura 15. 
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Figura 15 - Pedra do Cavalo: Adução de Água Bruta 

Fonte: EMBASA, 2014b 

 

Neste percurso, conforme o Quadro 7, a adutora possui um trecho de 12.560m em canal 

aberto, seguindo por gravidade até a ETA Principal. 

 

Quadro 7 - AAB de Pedra do Cavalo 

Material Diâmetro Nominal (DN) Extensão (m) 

Aço 2300 12.840 

Concreto  12.560 

Aço 2000 41.277 

 

 

 

A barragem Joanes II (localizada na divisa entre os Municípios de Simões Filho, 

Camaçari e Dias D’ávila e 44 km de Salvador), do Rio Joanes, que nasce no município 

de São Francisco do Conde, no Recôncavo, e desemboca na Praia de Buraquinho, em 

Lauro de Freitas. 
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Figura 16 - Foto da Barragem Joanes II 

 

No Quadro 8 descrevemos as características da barragem. 

Quadro 8 - Características da Barragem do Joanes II 

 

: 

A barragem possui uma única captação, localizada no Município de Dias D’Ávila, 

transportando a água por uma distância de 10 km até a ETA Principal, Figura 17. 

 

Barragem de Joanes II 

Manancial Rio Joanes 

Nascente Municípios de São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé 

Localização Município de Camaçari 

Volume do reservatório 129x106 m³ 

Nível Máximo 30,30 m 

Nível Mínimo 24,90 m 

Tipo Terra e Concreto 

Municípios Antendidos Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São 
Francisco do Conde, Madre de Deus. 

Vazão captada 3 m³/s 
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Figura 17 - Joanes II: Captação e Adução de Água Bruta 

Fonte: EMBASA, 2014c 

 

A captação que atende ao SIAA Salvador e RMS possui as seguintes características 

conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Capacidade Instalada das Elevatórias de Joanes II 

Nº de CMB Potência (cv) 

02 2.250 

02 2.500 

 

Na Figura 18, foto da Estação de Captação na Barragem Joanes II e o barrilete de saída 

da Adutora de Água Bruta. 
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Figura 18 - Foto da Captação em Joanes II 

 

A Adutora de Água Bruta é toda em conduto sob pressão e possui as seguintes 

características, Quadro 10. 

Quadro 10 - AAB de Joanes II 

Material Diâmetro Nominal (DN) Extensão (m) 

Aço 1600 10.200 

Aço 1200 9.700 
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5.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

A Estação de Tratamento de Água Principal é do tipo Convencional, fica localizada no 

Município de Candeias, na localidade de Passagem dos Teixeiras, a aproximadamente 35 

km de Salvador. 

 

Figura 19 - Vista aérea da ETA Principal 

 

As características da ETA são: 

 Trata aproximadamente 8,0 m³/s 

 Reservatório de mistura rápida (adição do coagulante) e equalização de vazão; 

 Tanques de Floculação; 

 Tanques de Decantanção 

 Filtros de Areia  

 Reservatório de Contato (desinfecção e fluoretação) 
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Figura 20 - Vista dos cilindros de armazenamento de sulfato de alumínio 

 

As demandas principais de energia elétrica numa ETA Convencional estão nas bombas 

dosadoras do coagulante e nos agitadores nas câmaras de floculação. 
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Figura 21 - Vista geral da câmara de floculação e do agitador 

 

 

 

5.3 DISTRIBUIÇÃO 

 

No SIAA de Salvador e RMS a Distribuição começa na ETA Principal, no recalque da 

água tratada para o Stand Pipe, seguindo por gravidade até o Parque de Reservação do 

Cabula (R7), localizado no Bairro do Cabula, Salvador, com capacidade total para 36.000 

m³ (4 Câmaras de 9.000 m³), de onde a água é distribuída aos demais reservatórios do 

sistema por gravidade. 
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Figura 22 - Vista do Stand Pipe 

 

A partir do Stand Pipe a Adutora de Água Tratada (AAT) segue para o Parque de 

Reservação R7 com 7 derivações para outros reservatórios de distribuição (R21, R18, 

R10, R17, R14, R20 e R25) e 03 derivações para distribuição em marcha, ver Figura 23. 
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Figura 23 - Croqui da AAT Principal 

Fonte: EMBASA, 2014d  
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A Adutora de Água Tratada (AAT) possui as seguintes características, Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Características da Adutora de Água Tratada 

Material Diâmetro Nominal (DN) Extensão (m) 

Aço 2300 18.500 

Aço 1800 15.200 

Aço 1200 8.200 

 

 

Figura 24 - Vista aérea do Parque de Reservação do Cabula (R7) 

 

O recalque da AAT é feito na ETA Principal por 4 Conjuntos Moto-Bomba (CMB) de 

1.100cv. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme o regime de operação das estações elevatórias de captação e adução de água 

bruta de Pedra do Cavalo, numa série histórica de consumo de energia elétrica de 24 

meses, a média de consumo mensal total da captação foi de 7.505.729 kWh. Com o 

mesmo raciocínio, na série estudada os volumes aduzidos médios mensais totalizaram 

18.133.632 m³. Resultando numa intensidade energética de 0,41 kWh/m³. 

Já em e Joanes II conforme o regime de operação destas elevatórias, a média de consumo 

mensal total da captação foi de 2.583.944 kWh. Com o mesmo raciocínio, na série 

estudada os volumes aduzidos médios mensais totalizaram 7.892.640 m³. Resultando 

numa intensidade energética de 0,33 kWh/m³. 

Dessa forma, a captação e adução de agua bruta de Pedra do Cavalo, do Joanes II e do 

SIAA Salvador e RMS obtiveram respectivamente intensidades descritas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Intensidade energética na captação e adução de água bruta do SIAA 

Etapa Consumo (kWh) Volume (m³) Intensidade (kWh/m³) 

Captação Pedra do Cavalo 7.505.729 18.133.632 0,41 

Captação Joanes 2.583.944 7.892.640 0,33 

Captação SIAA Salvador e RMS 10.089.673 26.026.272 0,39 

 

Como pode ser observado, as duas captações apresentaram resultados um pouco distintos, 

tendo a captação em Pedra do Cavalo um valor superior em 24% do valor obtido na 

barragem do Joanes. 

Assim como nos trabalhos pesquisados, existe uma variabilidade muito grande de opções 

técnicas para o transporte de água bruta. No entanto, uma avaliação qualitativa pode ser 

feita para analisar essa diferença tal como o volume bombeado, tendo Pedra do Cavalo 

mais do que o dobro de Joanes II, com estruturas maiores, contudo as alturas geométricas 

a serem vencidas para chegar a ETA são bem diferentes, tendo tomada de água de Pedra 

do Cavalo a uma Cota Topográfica de 105m e Joanes II a 25m em relação a ETA Principal 

com 112m. 
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As distâncias de recalque são aproximadas, mas isto deve-se ao fato da adução de Pedra 

do Cavalo utilizar 53.837m (80% da extensão) por gravidade. 

Para avaliar os resultados a Tabela 10 a seguir mostra um comparativo com base no 

intervalo sugerido por CEC (2005) e o resultado total da etapa de captação e adução de 

água bruta do SIAA Salvador e RMS. 

 

Tabela 10 - Comparativo de resultado da captação e adução de água bruta do SIAA 

Etapa 

Intensidade energética (kWh/m³) 

(CEC, 2005) 
Califórnia Salvador 

Baixo Alto 

Captação e adução de água bruta 0 3,70 2,57 0,39 

 

O valor alto na Califórnia, conforme o valor obtido por CEC (2005), deve-se às 

transferências entre bacias, com recalques de longas distâncias, devido a distribuição 

geográfica das fontes de abastecimento, situação muito diferente da encontrada no SIAA 

de Salvador e RMS.  

Além deste comparativo, Hardy, Garrido e Juana (2012), demonstraram que em 2008 a 

intensidade energética na Espanha nas etapas de captação e tratamento bruta juntos 

obtiveram intensidade de 1,26 kWh/m³, estes dados não consideram o consumo para a 

dessalinização em alguns sistemas. 

Com estes resultados o SIAA de Salvador e RMS apresentou-se próximo ao limite inferior 

sugerido por CEC (2005) e ainda mais baixo que a experiência na Espanha, sugerindo 

uma intensidade de energia dentro de um valor médio, mas que precisa ser revisada pois 

o valor obtido na experiência da Espanha engloba também em seu resultado o consumo 

com o tratamento da água bruta. 

Na etapa de Tratamento, conforme o regime de operação das bombas e motores da ETA, 

a média de consumo mensal total da Unidade foi de 219.975 kWh. Com o mesmo 

raciocínio, na série estudada os volumes aduzidos médios mensais totalizaram 20.937.824 

m³. Resultando numa intensidade energética de 0,01 kWh/m³. 
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Para avaliar os resultados a Tabela 11 a seguir mostra um comparativo com base no 

intervalo sugerido por COOLEY e WILKINSON (2012) e CEC (2005) e o resultado total 

da etapa de tratamento do SIAA Salvador e RMS. 

 

Tabela 11 - Comparativo de resultado da ETA Principal do SIAA 

Faixa de valor 
(kWh/m³) 

COOLEY e WILKINSON (2012)  
CEC 

(2005) 
ETA Capacidade da ETA (1.000 m³/dia) 

> 4 4-19 19-76 > 76 

Baixo 0,16 0,08 0,05 0,03 0,03 

0,01 Médio 0,40 0,20 0,15 0,06 - 

Alto 0,53 0,34 0,29 0,53 4,23 

 

Como pode ser observado a segundo os limites sugeridos por COOLEY e WILKINSON 

(2012) a ETA Principal se enquadra na categoria de acima de 76 mil metros cúbicos 

tratados por dia por tratar a cada dia um volume de 697.927 metros cúbicos. 

O trabalho de COOLEY e WILKINSON (2012) avaliou 18 estações de tratamento com 

a mesma capacidade que a ETA Principal apontando o valor médio de 0,06 kWh/m³ 

Para os dois autores os valores da ETA foram inferiores aos seus limites mínimos 

sugeridos. Além disso, é importante destacar que dentro do trabalho de COOLEY e 

WILKINSON (2012) estão os dados de CEC (2005). 

 

Na etapa de distribuição, que segundo o limite do sistema proposto, de acordo com o 

regime de operação das elevatórias, a média de consumo mensal total dos recalques foi 

de 2.380.250 kWh. Com o mesmo raciocínio, na série estudada os volumes consumidos, 

registrados pelos micromedidores nas residências, médios mensais totalizaram 2.994.552 

m³. Resultando numa intensidade energética de 0,11 kWh/m³. 

Para avaliar os resultados a Tabela 12 a seguir mostra um comparativo com base no 

intervalo sugerido por CEC (2005) e o resultado total da etapa de distribuição do SIAA 

Salvador e RMS. 
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Tabela 12 - Comparativo de resultado da etapa de Distribuição do SIAA 

Etapa 

Intensidade energética (kWh/m³) 

Intervalos (CEC, 2005) Intervalos (Cooley e Wilkinson 2012) 

Baixo Alto Baixo Médio Alto 

Distribuição 0,19 0,32 0,09 0,14 0,22 

     Califórnia 0,34 

     Salvador 0,11 

     Espanha 0,17 

 

Na Califórnia a discrepância nos valores pode ser devido ao modelo de distribuição 

americano que não faz uso de reservatórios domiciliares, mantendo toda a rede 

distribuidora pressurizada. 

Além disso, Hardy, Garrido e Juana (2012) obtiveram resultado de 0,17 kWh/m³ na 

Espanha e Cooley e Wilkinson (2012) apresentam estes limites após investigação dos 

resultados de 41 estudos de casos que incluem CEC (2005), se apresentando como um 

intervalo que pode representar os limites adequados para a etapa de distribuição de 

qualquer sistema. 

Por apresentar valores bem aderentes ao resultado na Espanha e aos limites mínimos 

propostos por Cooley e Wilkinson (2012) o resultado para o SIAA se mostra dentro de 

uma média. 

 

 

Por fim, após a análise de cada etapa do SIAA, buscando, mesmo diante das inúmeras 

diferenças que ocorrem de um sistema para outro, comparar com alguns valores obtido 

e/ou sugeridos pela bibliografia estudada, na Tabela 13 são apresentadas as intensidades 

energéticas na Califórnia (CEC, 2005) e a intensidade final da água distribuída no SIAA 

de Salvador e RMS. 
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Tabela 13 - Intensidade energética final 

Etapa 

 Intensidade energética (kWh/m³) 

Intervalos (CEC, 2005) 
Califórnia Espanha Salvador 

Baixo Alto 

Captação e adução de água 
bruta 

0 3,70 2,57 
1,26 

0,39 

Tratamento de água 0,03 4,23 0,03 0,01 

Distribuição 0,19 0,32 0,34 0,17 0,11 

Total     2,94 1,17 0,50 

 

Nota-se pela Tabela 13 que o valor da intensidade energética da água consumida nas 

residências, imediatamente ao seu uso já possui um conteúdo de 0,50 kWh/m³ e essa água 

poderá ainda aumentar esta intensidade conforme seu uso doméstico. 

É importante salientar que o trabalho de Cooley e Wilkinson (2012) utilizado nas análises 

de cada etapa não mostraram um valor global para o sistema. 

Observou que em todas as etapas estudadas a intensidade energética do SIAA Salvador e 

RMS esteve dentro de uma média, no entanto, deve-se considerar que o fator mais 

decisivo foi na etapa de captação e adução de água bruta devido às transferências de 

bacias existentes na Califórnia que também podem ser encontradas na Espanha por este 

fator depender muito da distribuição geográfica das fontes de abastecimento. 
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7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Foi apresentado no estudo os fatores que implicam na demanda de água nos modelos de 

tecnologia de geração de energia elétrica mais utilizados no mundo e os fatores que 

determinam a demanda de energia elétrica nos sistemas de abastecimento de água e de 

forma mais abrangente no ciclo urbano da água. 

Sob uma perspectiva de análise da eficiência no serviço urbano de abastecimento de água 

foi apresentado no estudo a intensidade energética do Sistema Integrado de 

Abastecimento de água de Salvador e RMS, em que se conclui que as demandas de 

energia elétrica nas etapas estudadas se configuram como um uso intensivo de energia 

diante dos limites propostos por publicações internacionais. Mesmo havendo um 

intervalo grande entre os limites, por causa da variabilidade de situações que podem ser 

encontradas os resultados encontrados situaram sempre muito próximo dos limites 

médios propostos pela bibliografia. 

Corroborando com a literatura revisada a etapa e captação e adução de água bruta possuiu 

a maior intensidade energética do sistema, dentro do limite estudado, haja vista não ter 

conseguido analisar as etapas de coleta e tratamento de esgotos pela insuficiência de 

dados. Há de se destacar as discrepâncias de dimensões entre as características (volume 

captado e transportado e desnível geográfico) dos sistemas de captação e adução de Pedra 

do Cavalo e Joanes II e que ainda sim apresentaram intensidades muito próximas. 

Diante disso, foram identificadas algumas perspectivas que devem ser apresentadas, a 

título de recomendações, que dizem respeito a questões de política de gestão destes 

recursos, a segurança do atendimento às demandas futuras, aos impactos ambientais 

associados aos processos produtivos nos dois setores, ferramentas de gestão destes 

recursos e tecnologias apropriadas. 

Dada a natureza e complexidade deste novo paradigma, água-energia-clima, o grande 

desafio passa necessariamente pela definição de novas articulações entre políticas locais 

e nacionais que permitam redesenhar formas mais sustentáveis de uso destes recursos 

essenciais. 

O uso de ferramentas mais aprofundadas como a Análise de Ciclo de Vida dos recursos 

levando em consideração as etapas de implantação e operação em todo o período de vida 

útil dos sistemas e usinas, identificando toda a energia incorporada no produto, água (m³) 
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e energia (kWh). A exemplo do SAA a energia para a fabricação e do transporte dos 

produtos químicos de tratamento, o fornecimento de tubos aplicados. 

A ausência de dados e dados confiáveis são fatores limitantes para entender 

numericamente estas interações. Diante disso, faz-se necessário a definição de modelos e 

de ferramentas de análise consistentes sobre a gestão operacional destes dois setores 

estratégicos. Nos sistemas urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário a 

coleta de dados locais, ou obtidos através de supervisão remota, é essencial para uma 

avaliação rigorosa da quantidade e da qualidade da água disponível, bem como da sua 

distribuição temporal. 

Essa avaliação de eficiência poderá trazer benefícios não somente quanto ao “feedback” 

no uso intensivo entre água e energia, mas também trará à tona as questões ambientais 

que implicam nas alterações climáticas. Pois o aumento da eficiência energética está 

associado com menores emissões de gases de efeito estufa. 

Estimular a inovação tecnológica no desenvolver de tecnologias apropriadas para os 

aproveitamentos de água da chuva, ou tecnologias para a micro geração distribuída de 

energia a partir do biogás ou a partir dos excessos de energia hidráulica no sistema, o 

reuso de esgotos, e outras oportunidades, e inseri-los no planejamento de abastecimento 

de água e geração de energia elétrica. 

Por fim, uma compreensão abrangente das interações entre água e energia tem sido 

dificultada pela falta de um conjunto de dados sistematizados que descrevam a energia 

utilizada para os serviços relacionados com a água. É a esperança sincera do autor que 

este trabalho não só irá ajudar a preencher esta lacuna, mas também estimular o diálogo 

futuro sobre este importante tema. Estimulando novas pesquisas, propostas políticas e 

diálogo público que será fundamental para enfrentar os desafios de interseção da 

segurança hídrica, energética e das alterações climáticas. 
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