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Os recursos hídricos e energéticos se relacionam de diversas formas, dentre as 

quais está a utilização de energia elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água 

(SAA). O presente trabalho identifica ações que podem ser realizadas no âmbito da 

adoção de sistemas de gestão de energia pelas companhias de saneamento de forma a 

utilizar melhor os recursos energéticos e, consequentemente, os recursos hídricos. A 

importância do insumo energia elétrica para os SAA é apresentada, assim como a 

ineficiência do seu uso decorrente, principalmente, de perdas nas redes de distribuição, 

de rotinas operacionais impróprias e equipamentos inadequados. Foram realizados 

estudos de casos que permitiram avaliar o desempenho de duas possíveis ações para a 

gestão da energia nos SAA. A primeira ação foi a utilização de indicadores de 

desempenho de energia em SAA hipotéticos, e a segunda, a realização de simulações no 

software EPANET 2.0 para verificar a viabilidade do equipamento inversor de 

frequência na rede de distribuição do Centro Experimental em Saneamento Ambiental 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Energy and water resources are related in various ways, among which is 

the use of electric power in Water Supply Systems (WSS). This dissertation identifies 

actions that can be carried out under the adoption of energy management systems by 

sanitation companies in order to better use energy resources and, therefore, water 

resources. The importance of the input electric power to the WSS is presented, as well 

as the inefficiency of its use mainly due to losses in distribution networks, inappropriate 

operational routine and inadequate equipment. Two studies were conducted to evaluate 

the performance of possible actions for energy management in the WSS. The first action 

was the energy performance indicators use in hypothetical WSS, and the second, the use 

of EPANET 2.0 simulation software to verify the feasibility of the frequency converter 

equipment in the water network distribution of the Federal University of Rio de 

Janeiro’s Environmental Sanitation Centre. 
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1 . INTRODUÇÃO 
 

A disponibilidade de recursos energéticos e hídricos é uma condição 

imprescindível para proporcionar o desenvolvimento econômico sustentável almejado 

pelos países. Apesar de ser reconhecida a importância da disponibilidade dos recursos 

energéticos e hídricos para o desenvolvimento sustentável, o fato de que estão 

inextricavelmente relacionados ainda não é muito compreendido.  

A relação entre recursos energéticos e hídricos será estudada nesta dissertação 

sob duas perspectivas importantes. A primeira abordará a utilização dos recursos 

hídricos para o suprimento de recursos energéticos e, a segunda, a utilização dos 

recursos energéticos para o suprimento de água. Para conhecer melhor esta relação, será 

discutida a intensidade hídrica e energética para a produção de recursos energéticos e 

água potável, respectivamente, por meio dos conceitos de “pegada hídrica” e “pegada 

energética”. 

Do ponto de vista dos Sistemas de Abastecimento de Água, referenciados nesta 

dissertação por SAA, a energia elétrica é um importante insumo, pois é necessária para 

bombear, transportar, tratar e distribuir a água. Em muitas companhias de saneamento 

no Brasil, a despesa com energia elétrica é o segundo maior item de custo dos SAA. O 

consumo de energia elétrica nos SAA representou em 2006, 2% de toda a eletricidade 

consumida no Brasil (SNIS, 2009; EPE, 2008). 

Com o intuito de conhecer melhor o uso da energia elétrica nos SAA, este 

trabalho abordará a intensidade energética nas etapas do processo de abastecimento de 

água dentro do atual cenário do setor no Brasil e identificará a magnitude das despesas 

com eletricidade das companhias estaduais de saneamento básico brasileiras. 

Os programas de controle e redução das perdas de água em SAA têm grande 

potencial para reduzir o consumo de eletricidade desses sistemas. Logo, é importante o 

desenvolvimento de programas que integrem o planejamento e gestão dos recursos 

hídricos e energéticos nas companhias de saneamento básico, que estejam baseados em 

duas premissas:  
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1. Economizar energia elétrica através da economia de água; 

2. Reduzir a demanda de energia elétrica dos SAA. 

Para compreender melhor a primeira premissa, foram estudadas como são 

calculadas as perdas físicas nos SAA, bem como suas possíveis origens. Nesse sentido, 

identificou-se, a partir de dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), o índice de perdas físicas nas redes de distribuição de SAA no 

Brasil. Estes dados tornaram possível a elaboração de uma estimativa da perda de 

receita das companhias estaduais de saneamento, devido às perdas físicas nas redes de 

distribuição dos SAA; e do valor pago às concessionárias de energia elétrica 

correspondente a esse desperdício. 

 Com relação à segunda premissa é apresentado o que são e quais são os 

objetivos dos Sistemas de Gestão de Energia, referenciados nesta dissertação pela sigla 

SGE, assim como aspectos metodológicos para a implementação destes sistemas. Esses 

objetivos são discutidos de forma sistematizada, apresentando-se sugestões de critérios 

de avaliação possíveis e correspondentes medidas de avaliação.  

 Após o reconhecimento da importância do uso mais eficaz e eficiente da energia 

elétrica nos SAA, são descritas e estudadas, com base no trabalho de Tsutiya (2001), 

alternativas para a gestão energética em companhias de saneamento básico no âmbito de 

um programa de gestão de energia. 

Diante do apresentado, o objetivo central desta dissertação é identificar quais são 

as principais alternativas para a gestão energética nos Sistemas de Abastecimento de 

Água das companhias de saneamento básico. Duas dessas alternativas foram destacadas: 

o uso de indicadores de desempenho energético, com estudos de casos desenvolvidos 

por alguns pesquisadores citados ao longo do texto e do uso do equipamento inversor de 

frequência em uma rede de distribuição, por meio do software EPANET 2.0, simulado 

em computador pelo autor do presente trabalho.  

Esta dissertação está organizada em sete capítulos, incluindo esta introdução. O 

capítulo 2 apresenta a relação entre água e energia considerando as duas perspectivas 

citadas acima. O capítulo 3 destaca a importância do insumo energia elétrica para os 

Sistemas de Abastecimento de Água. O capítulo 4 discorre sobre as perdas de energia 
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elétrica em decorrência de perdas na rede de distribuição dos SAA no Brasil. As 

alternativas para gestão energética pelas companhias de saneamento básico são 

apresentadas no capítulo 5, que destaca ainda os objetivos dos SGE e programas 

governamentais que objetivam a implementação da gestão energética pelas companhias 

de saneamento básico no Brasil.  

No capítulo 6 são apresentadas duas metodologias para avaliação do 

desempenho energético em SAA. A primeira utiliza indicadores de desempenho 

energético para avaliar a eficiência energética de SAA. A segunda, por meio do 

software EPANET 2.0, realiza simulações hidráulicas na rede de distribuição do Centro 

Experimental em Saneamento Ambiental (CESA) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) para verificar a viabilidade do equipamento inversor de frequência na 

rede. As metodologias são aplicadas a estudos de casos e os resultados obtidos são 

discutidos através da análise de cenários. Por fim, no capitulo 7 são apresentadas 

conclusões a respeito das alternativas propostas para a avaliação do desempenho 

energético nos SAA e sugestões para desenvolvimentos futuros. 
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2 . A RELAÇÃO ENTRE ÁGUA E ENERGIA 
 

A disponibilidade de recursos energéticos e hídricos é uma condição 

imprescindível para proporcionar o desenvolvimento econômico sustentável almejado 

pelos países. Estes recursos podem ser renováveis ou não, sendo que os últimos podem 

apresentar oferta marginal cada vez mais limitada. Este é o caso, por exemplo, do 

petróleo, que é um recurso energético de importância singular no setor de transportes e 

cuja disponibilidade futura preocupa governos, organizações internacionais e sociedade. 

Apesar de ser reconhecida a importância da disponibilidade dos recursos energéticos e 

hídricos para o desenvolvimento sustentável1, o fato de que estão inextricavelmente 

relacionados, ainda não é muito compreendido. 

A deterioração da qualidade, diminuição da quantidade e da acessibilidade dos 

recursos hídricos reduzem as possibilidades para um suprimento energético seguro, 

assim como podem alterar sua sustentabilidade. Para Rio Carrillo e Frei (2009): 

“a segurança dos recursos hídricos é um aspecto adicional que deve 

ser considerado no planejamento dos futuros sistemas energéticos” 

(Tradução do autor). 

A relação entre recursos energéticos e hídricos deve ser considerada sob duas 

perspectivas importantes. A primeira aborda a utilização dos recursos hídricos para o 

suprimento de recursos energéticos e, a segunda, a utilização dos recursos energéticos 

para o suprimento de águas (para uso urbano e agrícola). Neste capítulo é discutida a 

intensidade hídrica e energética para a produção de recursos energéticos e água potável, 

respectivamente. A partir dos dados apresentados é possível verificar a variação destas 

intensidades permitindo maior conhecimento da relação energia-água. 

 

                                                
1 De acordo com o relatório Nosso Futuro Comum (1987), desenvolvimento sustentável é aquele que: 
“procura satisfazer as necessidades das atuais gerações, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no 
futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais” ONU (2009). 
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Hoekstra e Hung (2002) desenvolveram o conceito de “pegada hídrica” (ou 

“water footprint”), que se tornou uma importante ferramenta para o cálculo das 

necessidades de recursos hídricos e que será utilizado neste capítulo. Este conceito é 

definido como o volume de água doce necessária para a produção de bens e serviços, 

relacionados com padrões de consumo do local onde foi produzido. UNESCO (2009) 

estendeu este conceito de forma análoga para “pegada energética”, que poderia ser 

entendido como a quantidade de energia necessária para a produção de bens e serviços. 

Na figura 2.1 estão destacados alguns aspectos da relação energia-água. 

 
Figura 2.1: Relação entre energia e água 
Fonte: UNESCO, 2009 

A oferta de recursos energéticos e hídricos é induzida por vários fatores comuns, 

dentre os quais podem ser citados: mudanças nas estruturas demográficas, econômicas, 

sociais e tecnológicas incluindo variações nos aspectos de consumo. Segundo Rio 

Carrillo e Frei (2009):  

“futuras análises sobre a possibilidade dos recursos hídricos de 

uma região poder sustentar processos de produção de energia, 

serão fatores críticos em um futuro próximo. Existe uma necessidade 

de integração dos planejamentos dos recursos energéticos e 

hídricos. À medida que aumentam as restrições de água doce, 
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limita-se a oferta de eletricidade e outros energéticos no futuro, 

sendo que a eficiência no uso da água deve ser considerada no 

planejamento energético” (Tradução do autor). 

O secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Ban Ki-moon 

ressaltou, em recente relatório elaborado por esta organização denominado “Water in a 

changing world” (UNESCO, 2009), que: 

 “existe uma falha ao redor do mundo em reconhecer o papel 

fundamental da água em prover alimentos, energia, saneamento, 

alívio de desastres, sustentabilidade ambiental e outros benefícios. 

Este fato tem deixado centenas de milhões de pessoas na pobreza e 

com problemas de saúde, expostas aos riscos de doenças relacionadas 

com a água. (...) Os governos e a comunidade internacional para o 

desenvolvimento devem realizar imediatamente investimentos na 

gestão da água e infraestrutura relacionada” (Tradução do autor).  

Visando esclarecer alguns conceitos abordados frequentemente em estudos sobre 

recursos hídricos, apresentam-se a seguir algumas definições da UNESCO (2009) que 

serão utilizadas na presente dissertação. 

• Uso da água: refere-se à quantidade de água utilizada para usos humanos; 

• Retirada de água: quantidade de água captada de uma fonte (rio, lago, aquífero, 

etc.) para o uso humano. São constituídas por perdas em transporte, usos 

consuntivos e vazão de retorno; 

• Demanda de água: volume de água necessário para uma dada atividade; 

• Consumo de água: volume de água extraído de uma fonte e que não está mais 

disponível para o uso, devido à evaporação, incorporação em produtos e grãos, 

uso humano, na pecuária ou disposição no mar. 

2.1. Demanda de água para o suprimento de energia 

Segundo Rio Carrillo e Frei (2009), o setor de energia é um dos maiores 

usuários de recursos hídricos no mundo. A água é um recurso fundamental para o 

processamento de recursos energéticos ao ser demandado nos diferentes ciclos do 
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suprimento de energia, nos quais estão inclusos a extração de energéticos (mineração e 

refino de petróleo, gás natural, beneficiamento de carvão e urânio, liquefação de gás 

natural e gaseificação de carvão, sequestro de carbono) e a geração de eletricidade (em 

de usinas térmicas movidas a carvão, gás natural, óleo combustível, solar, biomassa e 

termonucleares).  

A utilização dos recursos hídricos pelo setor energético tende a aumentar devido 

ao aumento na produção de bioenergia2, pois a produção e processamento de biomassa 

para fins energéticos (por exemplo, queima para geração de eletricidade e produção de 

biocombustíveis como o etanol) demandam volumes significativos de água. Por outro 

lado, a água represada em barragens de usinas hidroelétricas atua como “combustível” 

que move as turbinas gerando eletricidade. Entretanto, esta água não é consumida e, 

após passar pelas turbinas, pode ser utilizada para outros fins. 

Os processos que tornam disponíveis as fontes primárias de energia quase 

sempre demandam água, em diferentes quantidades. Gerbens-Leenes (2009) apud 

Gleick (1994) apresenta estimativas para a “pegada hídrica” das principais fontes 

primárias de energia consumidas no mundo como: petróleo, carvão, gás natural, urânio, 

hidroeletricidade, biomassa, energia eólica e solar. 

Podem ocorrer grandes diferenças nos cálculos da “pegada hídrica” 

(apresentadas por diferentes autores), devido ao somatório de várias médias de “pegadas 

hídricas” ao longo das etapas do processo, ou porque alguns autores consideram 

desprezível o consumo de água em alguma destas etapas. Na tabela 2.1 estão 

disponíveis dados sobre a “pegada hídrica” das principais fontes primárias de energia. 

 

                                                
2 Bioenergia é a energia derivada de origens biológicas, como culturas de açúcar, oleaginosas, amido, 
celulose (gramíneas e árvores) e resíduos orgânicos. Biocombustíveis líquidos (etanol e biodiesel), apesar 
de representarem apenas uma pequena percentagem de todos os produtos bioenergéticos, atualmente 
possuem maior participação nos mercados devido à sua capacidade de substituir os combustíveis fósseis, 
e porque sua matéria-prima pode ser utilizada, também, para a produção de alimentos (UNESCO, 2009). 
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Tabela 2.1: “Pegada hídrica” das principais fontes primárias de energia 

Fonte "Pegada hídrica" média (m3/GJ)  
Energia eólica 0,0 
Nuclear 0,1 
Gás natural 0,1 
Carvão 0,2 
Solar 0,3 
Petróleo 1,1 
Hidroelétrica 22,0 
Biomassa 72,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de Gleick, 1994; Gerbens-Leenes, 2009 

Como verificado na tabela 2.1, a “pegada hídrica” da biomassa é maior que das 

demais fontes primárias, o que ocorre devido ao consumo intensivo de água para o 

crescimento das culturas energéticas. A produção de eletricidade em usinas 

hidroelétricas também possui uma “pegada hídrica” elevada, mas é importante destacar 

que, diferentemente das demais fontes, o uso neste caso, é não consuntivo3 pois a água 

retorna aos rios após passar pelas turbinas. A seguir, são apresentadas descrições da 

demanda de água em diferentes sistemas energéticos. 

2.1.1. Demanda de água para a produção de eletricidade em usinas hidroelétricas 

As usinas hidroelétricas especialmente aquelas com reservatório de 

regularização, requerem a construção de barragens com a finalidade de represar grandes 

quantidades de água. Estes reservatórios, entretanto, quando geridos para múltiplos 

propósitos, podem permitir a geração otimizada de energia, controle de cheias, água 

para irrigação e abastecimento humano durante estações secas, lazer, piscicultura e 

resposta ágil em possíveis flutuações no pico da curva de demanda de eletricidade. 

No mundo, a capacidade instalada de geração de energia elétrica em usinas 

hidroelétricas em 2006, foi de 867 GW, representando 16,4% do total da geração de 

eletricidade no mundo (EPE, 2008). A tabela 2.2 apresenta dados da geração 

hidroelétrica no mundo, em 2006. 

 

                                                
3 Entretanto, os grandes reservatórios de usinas hidroelétricas que possuem regularização da vazão 
plurianual podem apresentar perdas substanciais devido à evaporação (que variam de acordo com a 
localização e tamanho do reservatório), logo, o uso não é inteiramente não consuntivo. Além disso, a água 
armazenada nos reservatórios de usinas hidroelétricas é utilizada para múltiplos propósitos, com isso, a 
geração de hidroeletricidade não é a única causa das perdas evaporativas. (US DOE, 2006). 
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Tabela 2.2: Principais países produtores de energia hidroelétrica no mundo em 2006 

Maiores Produtores Geração (TWh) Capacidade Instalada (GW) % de Hidro*  
China 436 118 15,2 
Canadá 356 71 58,0 
Brasil 349 71 83,5 
EUA 318 99 7,4 
Rússia 175 46 17,6 
Mundo 3.121 867 16,4 

*Percentual na geração interna total 
Fonte: Elaboração própria a partir de EPE, 2008 

O potencial econômico4 para o aproveitamento de geração de hidroeletricidade 

ainda é bastante significativo. Esta opção torna-se atrativa, pois é uma fonte de energia 

renovável com baixas emissões de gases do efeito estufa. A figura 2.2 apresenta dados 

sobre a produção atual e o potencial econômico remanescente da hidroeletricidade no 

mundo. 

 
Figura 2.2: Produção e potencial econômico de hidroeletricidade no mundo 
Fonte: IEA, 2006 

No Brasil, talvez o aspecto mais perceptível da relação entre energia e água seja 

a hidroeletricidade. Devido às condições naturais favoráveis e ao grande número de rios, 

o sistema elétrico brasileiro é um sistema hidrotérmico de grande porte com forte 

predominância de usinas hidroelétricas, que reúne características que permitem 

considerá-lo único em âmbito mundial.  

                                                
4 O potencial econômico de um recurso natural compreende somente aquelas alternativas que possuem 
viabilidade econômica de exploração (JANNUZZI, 1997).  
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O Sistema Interligado Nacional (SIN) é formado por quatro subsistemas (Sul, 

Sudeste/Centro-oeste, Nordeste e Norte) sendo que apenas 3,4% da capacidade de 

produção de eletricidade encontram-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados, 

localizados principalmente, na região amazônica (ONS, 2009). Na figura 2.3 é possível 

visualizar o mapa do SIN com a identificação dos quatro subsistemas mencionados. 

 
Figura 2.3: Mapa do Sistema Interligado Nacional e localização dos subsistemas norte, nordeste, 
sudeste/centro-oeste e sul 
Fonte: ONS, 2009 

Existem atualmente em operação no Brasil 176 usinas hidroelétricas de grande 

porte com capacidade instalada de 76.871 MW, o que representa 76% do total da 

capacidade de geração instalada, que é de 100.449 MW. Em 2006, as usinas 

hidroelétricas geraram 83,2% da eletricidade produzida no Brasil, equivalentes a 349 

TWh (ANEEL, 2009; EPE, 2008).  

Algumas usinas hidroelétricas brasileiras dispõem de reservatórios com grandes 

volumes de água que podem causar significativos impactos ambientais. A tabela 2.3 

apresenta os dez maiores reservatórios em capacidade de armazenamento de volume de 

água, a área alagada e a potência das respectivas usinas.  
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Tabela 2.3: Os dez maiores reservatórios brasileiros em capacidade de armazenamento 

de volume de água 

Usina 
Hidrelétrica 

Vol. Reservatório 
(106 m3) 

Área alagada 
(km2) 

Potência 
(MW) 

Potência/Área 
(MW/Km2) 

Serra da Mesa 55.200 1.784 1.275 0,71 
Tucuruí 45.500 2.850 8.340 2,93 
Sobradinho 34.100 4.214 1.050 0,25 
Itaipu 29.000 1.350 14.000 10,37 
Furnas 22.950 1.440 1.216 0,84 
Ilha Solteira 21.166 1.195 3.444 2,88 
Três Marias 21.000 1.040 396 0,38 
Porto Primavera 18.500 2.250 1.800 0,80 
Balbina 17.500 2.360 250 0,11 
Itumbiara 17.030 778 2.082 2,68 

Fonte: Elaboração própria a partir de (1) Furnas, 2009; (2) Eletronorte, 2009; (3) Cemig, 2009; (4) Itaipu 
binacional, 2009; (5) Cesp, 2009; (6) Chesf, 2009 

2.1.2. Demanda de água para a produção de eletricidade em usinas termoelétricas 

A geração termoelétrica demanda grandes retiradas de água que é utilizada, 

principalmente, em sistemas de refrigeração onde se condensa o vapor que passa pelas 

turbinas. As usinas termoelétricas possuem geralmente dois circuitos. No circuito 

primário, a água aquecida no boiler se transforma em vapor condensado a alta pressão 

que, ao passar pelas turbinas (que estão acopladas a geradores), geram eletricidade. 

Após passar pelas turbinas, o vapor condensado (com pressão menor que a inicial) é 

resfriado em um trocador de calor (em contato com o circuito secundário) e retorna ao 

estado líquido. Logo, por ser um circuito fechado, não ocorre consumo de água no 

circuito primário. O circuito secundário utiliza água de uma fonte externa (como um rio 

ou lago), para resfriar a água de processo do circuito primário. Na troca de calor ocorre 

significativo consumo de água, proveniente da fonte externa, devido à evaporação. Em 

algumas usinas termoelétricas, a água que evapora no trocador de calor é capturada 

através de torres de resfriamento e, então, pode retornar para a fonte de origem a uma 

temperatura mais baixa, sem causar grandes impactos ambientais.  

Portanto, a maior parte da água demandada atualmente em usinas termoelétricas 

é utilizada em sistemas de refrigeração, sendo uma parcela perdida através de 

evaporação (BERNDES, 2002). As usinas térmicas também utilizam água em menor 

intensidade para operação de dispositivos de dessulfuração de gases de combustão, água 

de lavagem, tratamento de águas residuais e manuseio de cinzas (FEELEY III, et. al., 

2008). 
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A geração de eletricidade em usinas termoelétricas compreende várias opções 

tecnológicas de acordo com o combustível utilizado no processo. Os mais utilizados 

são: gás natural, óleo combustível, carvão, solar, biomassa e combustíveis nucleares 

(urânio ou plutônio). 

A eficiência do uso da água nas usinas térmicas varia de acordo com a 

tecnologia utilizada. Nas figuras 2.4 e 2.5 estão dados relativos às retiradas e consumo 

de água de diferentes sistemas de geração termoelétrica nos EUA. 

 
Figura 2.4: Retiradas de água de diferentes tecnologias de geração de energia termoelétrica nos EUA 
Fonte: U.S. DOE, 2006 
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Figura 2.5: Consumo de água em diferentes tecnologias de geração de energia termoelétrica nos EUA 
Fonte: U.S. DOE, 2006 

A geração de eletricidade por meio de termoelétricas é predominante na matriz 

energética mundial, representando 81,7% da geração total. As usinas térmicas a óleo, as 

termonucleares, a gás natural e a carvão representam respectivamente, 5,8%, 14,8%, 

20,1% e 41% da geração total de eletricidade no mundo (EPE, 2008).  A tabela 2.4 

apresenta valores da produção termoelétrica a partir de fontes fósseis em alguns países e 

no mundo em 2006. 

Tabela 2.4: Geração termoelétrica a partir de fontes fósseis em alguns países e no 

mundo em 2006 

 
Carvão  Petróleo Gás natural Nuclear 

País TWh País TWh País TWh País TWh 
China 2.301 Japão 121 EUA 839 EUA 816 
EUA 2.128 Arábia Saudita 94 Rússia 458 França 450 
Indonésia 508 EUA 81 Japão 254 Japão 303 
Alemanha 302 México 54 Itália 158 Alemanha 167 
Japão 299 China 51 Irã 148 Rússia 156 
Mundo 7.755 Mundo 1.096 Mundo 3.807 Mundo 2.793 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE, 2008 

Estima-se que nos EUA, cada kilowatt-hora (kWh) de geração termoelétrica 

requer, em média, a retirada de aproximadamente 94,6 litros de água. No Brasil, existem 

atualmente em operação 1.269 usinas térmicas (incluindo duas usinas nucleares) com 
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capacidade instalada de 23.331 MW, o que representa 24% do total da capacidade de 

geração. Em 2007, as usinas térmicas geraram 17,2% da eletricidade produzida no 

Brasil, equivalentes a 66,9 TWh (ANEEL, 2009; EPE, 2008).  

2.1.3. Demanda de água para a extração de energéticos e produção de derivados de 

petróleo 

Na extração de recursos energéticos, como o urânio e carvão, a água é utilizada 

para refrigeração ou lubrificação em operações de corte; revegetação após o fim da 

atividade de mineração; em equipamentos de perfuração, para retirada de poeira; e na 

produção de derivados de petróleo, para o processamento de combustíveis (U.S. DOE, 

2006). 

A extração inicial de petróleo e gás convencional requer baixa demanda de água. 

Ao contrário, significativas quantidades de água, denominadas “água produzida” são 

extraídas junto com o petróleo e gás. Com o esgotamento da produção em poços 

perfurados, técnicas para uma maior recuperação de petróleo passam a ser utilizadas e, 

grande parte delas, utiliza a injeção de água ou vapor de água no poço. Existe grande 

variação da demanda de água por estas tecnologias, algumas são muito intensivas em 

água, com um consumo que pode variar de 2 a 350 galões de água por galão de petróleo 

extraído. Contudo, a água utilizada em processos de recuperação é muitas vezes a 

própria “água produzida” na extração do petróleo e que possui poucas aplicações (U.S. 

DOE, 2006). 

O processamento de derivados de petróleo requer grandes volumes de água, 

ainda que bastante variáveis conforme a refinaria (configuração, complexidade, 

capacidade de reciclagem e, mesmo, localização). Devido à demanda de água 

considerável, as refinarias dispõem de Estações de Tratamento de Água (ETA) para 

adequá-las às necessidades específicas do refino. Do total da água utilizada no refino, 

fração considerável pode ser continuamente reciclada. Entretanto, a parcela 

contaminada deve passar por tratamentos na ETA (SZKLO E ULLER, 2008). 

Estima-se que o consumo de água em refinarias esteja entre 250 e 350 litros de 

água por barril de óleo bruto processado (ou 1,6 a 2,2 barris de água por barril de 
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petróleo5). A água se destina à lavagem de tanques, uso sanitário, água de processo e, 

principalmente, água de refrigeração. 

O atual parque de refino brasileiro é composto por 13 refinarias, com capacidade 

de processamento de pouco mais de 2,036 milhões de barris por dia, em 2007. A média 

de refino de derivados neste mesmo ano foi de 1,894 milhões de barris por dia (EPE, 

2008). A partir das estimativas de consumo de água por barril refinado apresentadas, o 

consumo diário de água nas refinarias brasileiras deve variar entre 430 a 600 milhões de 

litros de água por dia. A figura 2.6 apresenta o consumo de água para a extração e 

processamento de diferentes recursos energéticos. 

 
Figura 2.6: Consumo de água para a extração e processamento de energéticos 
Fonte: U.S. DOE, 2006 

2.1.4. Demanda de água para a produção de bioenergia 

É do conhecimento comum que sistemas bioenergéticos modernos podem 

contribuir para o desenvolvimento sustentável. De fato, o cultivo da biomassa 

energética é uma opção de fonte renovável no setor de energia, devido à capacidade de 

substituir combustíveis fósseis e possuir custos relativamente baixos. Além disso, 

                                                
5 1 barril de petróleo possui volume aproximado de 159 litros. 
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algumas formas de produção de energia através de biomassa apresentam emissões 

negativas de gases do efeito estufa (BERNDES, 2002). 

Por outro lado, a expansão da produção de biocombustíveis aumenta a pressão 

não apenas sobre os recursos hídricos, mas também sobre as terras cultiváveis, pois a 

disponibilidade de água doce é uma condição necessária para o crescimento da 

biomassa. Apesar destas restrições, muitos cenários globais de desenvolvimento 

energético sustentável sugerem políticas para um crescimento significativo de biomassa 

energética (BERNDES, 2002). 

A bioenergia tem um papel importante nas estratégias contemporâneas para 

aumento do uso das fontes renováveis de energia na União Européia e Estados Unidos, 

assim como em grandes países em desenvolvimento como Brasil, China e Índia. Para 

entender as implicações de uma substituição em larga escala de combustíveis fósseis por 

biocombustíveis oriundos de biomassa, sob a perspectiva do uso da água, é importante 

verificar a “pegada hídrica” necessária para o crescimento dos diversos tipos de 

biomassa e sua conversão em bioenergia, verificando se os recursos hídricos disponíveis 

são suficientes para esta mudança. Ou seja, trata-se de uma Análise do Ciclo de Vida 

(ACV) com enfoque na “pegada hídrica”, em detrimento da usual “pegada do carbono” 

(“carbon footprint”).  

A quantificação da “pegada hídrica” é feita a partir da evapotranspiração diária 

da biomassa durante o período de crescimento das plantações. A tabela 2.5 apresenta 

resultados obtidos por Gerbens-Leenes (2009) para a “pegada hídrica” da energia obtida 

através da biomassa expressa em: metros cúbicos de água por unidade de biomassa e 

metros cúbicos por unidade de energia, para o crescimento de quinze culturas em quatro 

países (Holanda, Estados Unidos, Brasil e Zimbábue).   
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Tabela 2.5: “Pegada hídrica” da biomassa para o crescimento de quinze culturas na 

Holanda, nos Estados Unidos, Brasil e Zimbábue 

Cultura 
m3/ton m3/GJ 

Holanda EUA Brasil Zimbábue Holanda EUA Brasil Zimbábue 
Mandioca − − 156 1074 − − 30 205 
Coco − − 444 1843 − − 49 203 
Algodão − 2414 1710 6359 − 135 96 356 
Amendoim − 477 426 2100 − 58 51 254 
Milho 153 308 664 3363 9 18 39 200 
Miscantos 334 629 828 1082 20 37 49 64 
Óleo de Palma 
E amêndoas − − 1502 − − − 75 − 
Choupo 369 696 915 1198 22 42 55 72 
Batata 72 111 106 225 21 32 31 65 
Soja − 979 602 1360 − 99 61 138 
Beterraba 51 88 − − 13 23 − − 
Cana-de-açúcar − 153 128 160 − 30 25 31 
Girassol 481 1084 972 2603 27 61 54 146 
Trigo 150 1388 1360 1133 9 84 83 69 
Oleaginosas 459 773 1460 − 67 113 214 − 

Fonte: Elaboração própria a partir de Gerbens-Leenes, 2009 

Como exposto na tabela 2.5, existem grandes diferenças entre a “pegada hídrica” 

da biomassa causada pelas diferentes características das culturas, condições da produção 

agrícola e circunstâncias climáticas. Gerbens-Leenes (2009) afirmam que: 

“a “pegada hídrica” da biomassa cultivada para fins energéticos é 

até 400 vezes maior do que a “pegada hídrica” de fontes não-

renováveis. (...) O atual modelo de desenvolvimento provoca uma 

contínua demanda por recursos naturais, entre os quais está a água 

doce. Uma mudança em direção para o maior uso da bioenergia 

visando diminuição do impacto ambiental causado pelas fontes de 

energia fósseis no clima aumentará substancialmente a demanda por 

mais água e, por conseguinte, o conflito entre ‘uso da água para 

produção de alimentos’ e ‘uso da água para a produção de energia’” 

(Tradução do autor).  

A demanda de água para a produção de biocombustíveis e geração de 

eletricidade a partir de biomassa é baixa se comparado à evapotranspiração do cultivo 

de biomassa energética. Ao ser convertida em biocombustível, a biomassa pode ser 
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submetida a processos de secagem, pré-tratamento, combustão e gaseificação, nos quais 

parte da água contida na biomassa evapora. 

No Brasil o principal biocombustível é o etanol produzido a partir da cana-de-

açúcar. O país produziu 33 milhões de toneladas de açúcar (aproximadamente 40% da 

demanda mundial) e 22,3 bilhões de litros de etanol em 2006 (aproximadamente 33% 

da produção mundial).  

O aumento na produção de etanol torna a disponibilidade de água uma crescente 

preocupação. Existem poucas fontes de dados sobre o uso de água em usinas de etanol, 

e a disponibilidade de água, frequentemente, não é considerada como um fator limitante 

para a localização dessas usinas. Com a atual tecnologia, o processamento de milho para 

a produção de etanol demanda, nos EUA, cerca de 3 a 4 litros de água por litro de 

etanol. No Brasil a produção de etanol da cana-de-açúcar demanda 15 vezes mais água. 

É, portanto, um importante insumo. 

Nos EUA, o processamento do biocombustível metanol é o que demanda a 

menor quantidade de água, variando entre 190 e 370 mil litros por GJ de bioenergia 

bruta. Com relação à geração de eletricidade a partir da biomassa, neste mesmo país, o 

processo menos intensivo em água é o que utiliza a gaseificação da biomassa. A tabela 

2.6 apresenta valores da demanda de água para a produção de eletricidade a partir de 

bioenergia e para a produção de biocombustíveis em diferentes processos utilizados nos 

EUA. 

Tabela 2.6: Demanda de água para processamento de biocombustíveis e em processos 

de geração de eletricidade a partir de biomassa nos EUA 

Opção de bioenergia Milhões de litros/GJ 
de bioenergia bruta Geração de eletricidade nas usinas  

Vapor gerado pela queima da biomassa (usinas anos 80) 2,64 
Vapor gerado pela queima da biomassa (usinas modernas) 1,89 
Gaseificação da biomassa  0,37 

Processamento de biocombustíveis   

Hidrogênio  0,37-1,13 
Metanol 0,19-0,37 
Etanol (Pinheiro) 0,37-24,57 
Etanol (Melaço de beterraba) 1,89 
Etanol (Melaço da cana-de-açúcar) 2,64 

Fonte: Fonte: Elaboração própria a partir de Berndes, 2002 
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A questão do aumento do uso de água devido aos incentivos à bioenergia foi 

estudada em dois trabalhos recentes. 

Rio Carrillo e Frei (2009) realizaram projeções de demanda de água no setor de 

energia na Espanha a partir de diferentes mudanças na matriz energética deste país. Os 

cenários foram simulados em condições ceteris paribus (considerando mudanças apenas 

na matriz energética) para analisar especificamente opções energéticas, desconsiderando 

o crescimento da demanda prevista. O cenário que utilizou as metas da União Européia 

para biocombustíveis (setor de transporte atendido por 25% de biocombustíveis em 

2030) apresentou o maior consumo de água. Neste cenário, são consumidos 22% da 

água retirada. 

Ainda segundo Rio Carrillo e Frei (2009): 

“a produção doméstica (Espanha) de biocombustíveis não só consome 

muita água, como também coloca pressão na oferta de água para 

outros fins como agricultura e abastecimento humano. Uma solução é 

continuar a importar biocombustíveis de regiões que possuem grande 

disponibilidade de água. No setor de transportes, se a participação 

dos biocombustíveis na Espanha aumentar de 1% para 25%, este setor 

consumiria seis vezes mais água do que o setor de eletricidade. Este 

fato conduz à idéia de que, ao contrário do que pode parecer, algumas 

das recentes políticas para uma maior participação de energias 

renováveis promovem o consumo de energéticos que demandam mais 

água” (Tradução do autor). 

No estudo realizado por Berndes (2002), em alguns países tais como África do 

Sul, Polônia, Turquia, Índia e China, uma expansão dos biocombustíveis poderia levar a 

uma maior escassez física de recursos hídricos do que já existe6. Em países que ainda 

não têm significativa limitação de recursos hídricos, como Argentina e Estados Unidos, 

a expansão em larga escala dos biocombustíveis poderia levar a uma situação de 

escassez. Entretanto, existem países nos quais a disponibilidade de água não impõe uma 
                                                
6 A escassez hídrica física ocorre quando uma região não consegue disponibilizar 1.000 m³ de água doce 
por ano para cada habitante, sendo este o índice mínimo necessário para satisfazer as necessidades 
humanas básicas de saúde, higiene e bem-estar. Existe também a escassez hídrica econômica, que ocorre 
quando uma região não possui recursos financeiros para disponibilizar água em quantidade e qualidade 
suficientes para satisfazer as necessidades humanas básicas (UNEP, 2000). 
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restrição significativa para o nível de produção de bioenergia como Canadá, Brasil, 

Rússia, Indonésia e vários países da África.  

2.2. Demanda de energia para o suprimento de água 

A energia é necessária em todos os estágios do ciclo de uso da água. Entretanto, 

é muito difícil medir a quantidade de energia consumida com o uso da água. As 

melhores informações disponíveis sobre o consumo energético devido ao uso e 

produção da água potável estão disponíveis nas companhias de saneamento básico. 

Entretanto, o consumo de energia por usuários de água é difícil de determinar, pois os 

registros dos contadores de gás e energia não medem separadamente o uso relacionado à 

água (CEC, 2005). 

As seções seguintes descrevem a demanda de energia para a irrigação na 

agricultura e para a produção de água potável em sistemas de abastecimento de água, 

com fins urbanos (comercial, residencial e industrial). 

2.2.1. Demanda de energia para o suprimento de água na agricultura 

O uso agrícola pode ser energointensivo requerendo bombeamento significativo 

e, em alguns casos, tratamento de água utilizada. Entretanto, pode não demandar energia 

e usar apenas a gravidade para a distribuição de água bruta superficial em direção às 

culturas. A energia (eletricidade e outros combustíveis) é necessária também no setor 

agrícola para aquecimento de água, transporte de águas residuais para lagoas de 

disposição e aeradores, ventiladores para climatização e processamento de alimentos 

(lavagem, empacotamento e refrigeração).  

A importância da irrigação na agricultura varia de acordo com as características 

climáticas das regiões. A figura 2.7 apresenta a importância relativa da irrigação e das 

águas de chuva na agricultura em diferentes partes do mundo. 
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Figura 2.7: Importância relativa da água de chuva e da irrigação para a agricultura em diferentes regiões 
no mundo 
Fonte: UNESCO, 2009 

Existem poucas estimativas do gasto energético (em escala regional e global) na 

agricultura. No estado da Califórnia (EUA), a cada ano o setor agrícola consome 

aproximadamente, 41,9 bilhões de metros cúbicos de água para o crescimento de 

culturas, o que requer mais de 10 TWh de eletricidade para bombear e mover esta água. 

Neste Estado, mais de 75% da produção agrícola depende de sistemas de irrigação como 

pode ser visualizado na figura 2.7. A energia é utilizada em projetos estaduais e federais 

que disponibilizam a água em locais distantes de onde é captada (CEC, 2005). 

O consumo energético na Califórnia pode variar de acordo com diferentes 

cenários anuais de água. Por exemplo, durante anos com precipitação maior que a média 

anual, ocorre maior disponibilidade de água superficial, logo, diminui a demanda de 

energia para bombear água subterrânea. Durante longos períodos de seca, aumenta a 

demanda de energia devido à necessidade de bombeamento. Em termos gerais, 90% da 

eletricidade consumida no setor agrícola destinam-se ao uso da água. Além disso, 

bombas movidas a diesel ou gás natural também são utilizados para bombear água no 

setor agrícola (CEC, 2005). 

O setor agrícola da Califórnia tem adotado medidas de conservação de energia 

desde meados da década de 90, entre as quais, a utilização de melhores tecnologias de 

irrigação. As mudanças resultam em melhores culturas, redução do consumo de água, 

de fertilizantes e produtos químicos, em aumentos da produtividade e da eficiência 

energética. Para ser mais produtivo, o setor agrícola precisa aumentar a eficiência de 

seus sistemas de bombeamento. Neste sentido, a crise de energia na Califórnia (2000 a 
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2001) foi benéfica, porque milhares de distritos agrícolas utilizaram fundos de 

financiamento para aumentar a eficiência energética7. Com equipamentos mais 

eficientes, houve redução do tempo de operação dos sistemas de irrigação, resultando 

em menor demanda de energia e água para realizar o mesmo trabalho de anteriormente 

(CEC, 2005). 

2.2.2. Demanda de energia para o suprimento urbano de água 

O uso residencial inclui a higiene pessoal (ducha, banheira, lavabo), lavagem de 

louças e roupas, banheiros, irrigação de jardins, água e gelo em refrigeradores e 

piscinas. Os usos de energia nas residências relacionados com essas atividades incluem 

tratamento de água (filtros), aquecimento (aquecedores elétricos ou a gás natural), 

circulação de água quente, refrigeração, circulação (bombas de piscina), e, em alguns 

casos, bombeamento de águas subterrâneas. 

Os usos comerciais e industriais da água incluem todos os apresentados nas 

residências, mais um sem número de usos. Algumas das aplicações mais 

energointensivas relacionadas com o uso industrial e comercial incluem pressurização 

suplementar de sistemas de refrigeração, fornos a vapor, lavadores de carros e 

caminhões, processamento de águas quentes e vapor, e processos de refrigeração. No 

setor comercial, os maiores consumos de eletricidade relacionados ao uso da água, são 

refrigeração e aquecimento de água. Entretanto, é importante destacar que, no setor 

industrial, o uso de energia relacionado ao consumo de água depende das características 

dos diferentes processos (CEC, 2005). 

Para uso urbano adequado, a água precisa ser tratada e distribuída em sistemas 

de abastecimento de água. A energia elétrica é importante para bombear, transportar, 

processar e usar a água, podendo ser responsável por 60% a 80% dos custos de 

distribuição e tratamento de água, além de representarem em média, 14% do total das 

despesas das companhias de água (UNESCO, 2009).   

Em 2007, os sistemas de abastecimento de água das companhias de saneamento 

do Brasil consumiram 9,6 TWh8 de eletricidade, ou seja, 2% do total da eletricidade 

                                                
7 No Brasil, o racionamento de eletricidade de 2001 ocasionou também, como consequência, aumento da 
eficiência energética e de mudanças nos hábitos de consumo evitando desperdício de energia. 
8 Mesma ordem de grandeza dos 10 TWh consumidos na Califórnia (EUA). 
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gerada no Brasil neste ano, que foi de 483,4 TWh. Este consumo representou uma 

despesa de R$ 1,96 bilhão, sendo que as despesas com eletricidade corresponderam a 

17,4% do total das despesas destas companhias naquele ano (SNIS, 2007). 

Para uma maior eficiência dos sistemas de abastecimento de água, as 

companhias de saneamento deveriam visualizar os consumos de água e energia como 

integrados, não de forma separada ou não relacionada, como usualmente é feito. Cada 

litro de água que se move pelo sistema possui embutido um significante consumo de 

energia elétrica. As perdas de água na forma de vazamento, furto, desperdício do 

consumidor e distribuição ineficiente, afetam diretamente a quantidade de energia 

elétrica necessária para fazer a água chegar ao consumidor, ou seja, o desperdício de 

água leva ao desperdício de energia. 

As atividades implementadas para economizar energia e água podem ter maior 

impacto se planejadas de forma conjunta. Por exemplo, um programa de gestão das 

perdas físicas de água com foco na redução de vazamentos na rede de distribuição, 

proporciona redução da perda de pressão. Com maior controle sobre a pressão da rede, 

as bombas utilizadas alcançam maiores distâncias sem ter que realizar mais trabalho, o 

que significa economia de energia elétrica. Se a bomba utilizada estiver 

superdimensionada para a rede (após a redução dos vazamentos), esta pode ser 

substituída por uma de menor potência que realizará o mesmo trabalho. Se as duas 

ações são coordenadas através de um programa de eficientização de energia e água, a 

redução nas perdas de pressão devido a vazamentos irá permitir que bombas menores 

sejam usadas, economizando assim energia e capital adicionais. 

Durante muitos anos, o consumo de eletricidade associados a sistemas de 

bombeamento eram frequentemente desconsiderados devido aos baixos preços da 

energia elétrica. As perdas de água ao longo das tubulações nos sistemas e a eficiência 

das bombas não eram aspectos principais no planejamento de projetos, pois 

representavam uma pequena parcela do orçamento total. Atualmente, com o aumento 

constante do preço da eletricidade, as companhias de saneamento necessitam investir 

em soluções mais eficientes (RAMOS et. al., 2009). 
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***** 

 

 

Como foi apresentado neste capítulo, os recursos hídricos e energéticos estão 

inextricavelmente relacionados. A água é um importante insumo nas diferentes cadeias 

produtivas dos sistemas energéticos que tornam disponível o consumo de recursos 

energéticos e a energia é um importante insumo para o abastecimento de água confiável, 

de qualidade e eficiente. 

A gestão eficiente destes recursos é fundamental para o desenvolvimento 

sustentável, discutido amplamente entre políticos, empresários, acadêmicos e sociedade 

civil. Existem significativas oportunidades para melhoria de eficiência dos sistemas de 

abastecimento de águas urbanas no Brasil. Estas possibilidades não podem ser 

esquecidas ou ignoradas pelas companhias de saneamento e de energia. Ou seja, todas 

devem buscar a integração da gestão de recursos hídricos e energéticos com vistas a 

diminuir impactos ambientais, reduzir custos operacionais (com consequente repasse 

aos consumidores) e incentivar o uso eficiente de recursos, de modo a prover 

universalização do atendimento à população. 

O capítulo a seguir detalha os sistemas de abastecimento de água no Brasil, 

buscando identificar a intensidade energética das diferentes etapas destes sistemas. 
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3 . ENERGIA ELÉTRICA: INSUMO FUNDAMENTAL EM 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A energia elétrica é um importante insumo nos Sistemas de Abastecimento de 

Água, referenciados nesta dissertação por SAA, pois é necessária para bombear, 

transportar, tratar e distribuir a água. Em muitas companhias de saneamento no Brasil, a 

despesa com energia elétrica é a segunda maior despesa dos SAA, como será abordado 

mais detalhadamente nas seções seguintes deste capítulo. O consumo de energia elétrica 

nos SAA representou em 2006, 2% de toda a eletricidade consumida no Brasil (SNIS, 

2009; EPE, 2008). 

O objetivo deste capítulo é descrever as características dos SAA, a intensidade 

energética nas etapas destes sistemas, o atual cenário do setor de abastecimento de água 

no Brasil e identificar as despesas com eletricidade das companhias estaduais de 

saneamento básico brasileiras. 

3.1. Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) 

Os SAA são um conjunto de obras, equipamentos e serviços que se destinam ao 

abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, 

industrial, serviços públicos e outros diversos usos. Um SAA caracteriza-se pela 

captação de água na natureza, adequação de sua qualidade, transporte aos 

conglomerados humanos e fornecimento à população, em quantidade compatível com 

suas necessidades. Estes sistemas podem ser concebidos para atender a pequenos 

povoados ou grandes regiões metropolitanas, variando suas características e porte das 

instalações (SANESUL, 2009). 

De acordo com Tsutiya (2001), a concepção dos SAA pode variar 

significativamente de acordo com o tamanho, topografia e posição da cidade em relação 

aos mananciais. Geralmente, os sistemas possuem as seguintes partes constituintes:  

• Manancial: corpo d’água superficial ou subterrâneo, de onde é retirada a água 

para o abastecimento populacional; 
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• Captação: conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto 

ao manancial, para a retirada de água junto ao sistema de abastecimento; 

• Estação elevatória: conjunto de obras e equipamentos para recalcar a água para 

a unidade seguinte; 

• Adutora: canalizações para conduzir água entre unidades que precedem a rede 

de distribuição; 

• Estação de Tratamento de Água (ETA): unidade onde a água é tratada para 

atender as normas e padrões de potabilidade vigentes no país;  

• Reservatório: unidade do sistema onde a água tratada é armazenada para ser 

distribuída aos consumidores; 

• Rede de distribuição: tubulações e acessórios para levar a água tratada aos 

consumidores. 

Nas figuras 3.1, 3.2, 3.3 podem ser visualizadas algumas concepções de SAA 

desde os sistemas mais simples, aos sistemas mais complexos, que captam água bruta de 

diversas fontes e distribuem a água tratada em locais com relevo muito acidentado. 

 
Figura 3.1: Sistema simples de abastecimento de água 

Fonte: Tsutiya, 2001 
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Figura 3.2: Sistema de abastecimento de água que atende a zona baixa e zona alta 

Fonte: Tsutiya, 2001 

 

 
Figura 3.3: Sistema de abastecimento de água com captação superficial e subterrânea 

Fonte: Tsutiya, 2001 

Basicamente, o funcionamento de um SAA consiste da captação de água bruta 

do manancial, tratamento desta água na ETA, reservação da água tratada e distribuição 

ao consumidor. 

A importância dos SAA para a sociedade é percebida em benefícios sanitários, 

sociais e econômicos. Com relação ao primeiro benefício citado, destaca-se a 

diminuição da incidência de doenças relacionadas a água, implantação de hábitos de 

higiene na população, facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública e dos 

sistemas de esgotos sanitários. No aspecto social, constata-se a melhoria da saúde e das 

condições de vida de uma comunidade, diminuição da mortalidade em geral, aumento 

da esperança de vida da população, possibilidade de proporcionar conforto e bem-estar, 

e melhoria das condições de segurança. Entre os aspectos econômicos, estão o aumento 

da vida produtiva dos indivíduos economicamente ativos, diminuição dos gastos 
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particulares e públicos com consultas e instalações hospitalares, facilidade para a 

instalação de indústrias e incentivo a regiões com potencial turístico. 

3.2. Intensidade energética do ciclo de uso da água: o caso do Estado da Califórnia 

(EUA) 

Poucos estudos quantitativos de âmbito regional sobre a relação entre recursos 

energéticos e hídricos foram realizados até o momento. Os detalhes e magnitude desta 

relação ainda são desconhecidos pelas empresas, comunidade acadêmica, sociedade 

civil e políticos.  

Um importante estudo foi publicado em 2005 pela California Energy 

Commission (CEC) no relatório “Califórnia’s water-energy relationship”, elaborado 

com o intuito de: promover um melhor entendimento da relação simbiótica entre os 

setores que prestam serviços de água e energia (especialmente com relação à 

eletricidade); obter maior conhecimento sobre a magnitude do consumo de energia 

relacionado ao uso da água, no Estado da Califórnia; e identificar oportunidades para 

mudanças estruturais.  

A partir das averiguações deste estudo elaborado pela CEC, utiliza-se o contexto 

dos SAA na Califórnia como “região testemunha” para comparar a intensidade 

energética dos SAA do Brasil e da Califórnia. Os dados apresentados no relatório 

representam a realidade do ciclo de uso da água9 em outras regiões, pois considera as 

variações das diferentes concepções dos SAA (desde sistemas que consomem pouca 

energia elétrica, pois são favorecidos pela gravidade, proximidade de fontes de água e 

boa qualidade da água bruta, a sistemas muito energointensivos que necessitam 

transportar água por longas distâncias e/ou tratar água bruta de qualidade inferior). A 

partir da comparação com a “região testemunha” será possível verificar se a intensidade 

energética dos SAA do Brasil é baixa (MARCONI e LAKATOS, 2007). 

Como abordado no Capítulo 2, os recursos hídricos e energéticos de uma nação 

estão indissociavelmente ligados. A relação entre energia e água é especialmente visível 

no estado da Califórnia (EUA) onde existe um elaborado sistema de armazenamento, 

                                                
9 Ciclo do uso da água refere-se aos processos de coleta de água bruta, transporte, tratamento, distribuição 
e uso de água tratada, coleta, tratamento e disposição de águas residuais (CEC, 2005). 
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tratamento e de estruturas de transporte de água para amenizar falhas hidrológicas 

naturais. Estes sistemas visam atender ao suprimento energético, mas também 

demandam grandes quantidades de energia elétrica para fornecer água de qualidade à 

população (CEC, 2005).  

3.2.1. Ciclo de uso da água 

O início do ciclo de uso da água ocorre quando a água bruta é desviada para ser 

coletada ou extraída de um manancial. Em seguida, esta água é transportada através de 

tubulações adutoras para Estações de Tratamento de Água e, após tratada, distribuída 

para os usuários finais. As águas residuais de usos urbanos são coletadas, tratadas e 

despejadas no meio ambiente e, as águas residuais do uso agrícola, geralmente não são 

tratadas antes de serem despejadas. Existe uma tendência na Califórnia de reciclar parte 

do fluxo de águas residuais e redistribuí-la para usos não potáveis, por exemplo, 

irrigação ou refrigeração em processos industriais (CEC, 2005). O fluxograma 

apresentado na figura 3.4 ilustra o ciclo de uso da água na Califórnia.  
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Figura 3.4: Ciclo de uso da água na Califórnia 

Fonte: CEC, 2005 

3.2.2. Intensidade energética do ciclo de uso da água 

Cada etapa do ciclo de uso da água possui uma intensidade energética 

específica. Nesse caso, a “Intensidade energética” é definida como a quantidade de 

energia consumida por unidade de água relacionada a processos de: dessalinização; 

bombeamento; extração; transporte; tratamento e distribuição de águas.  A intensidade 

energética, por exemplo, pode ser definida como o número de kilowatt-horas consumido 

por metro cúbico de água entregue aos consumidores (kWh/m3).  

Na tabela 3.1 estão dados que permitem verificar a variação da intensidade 

energética em cada etapa do ciclo de uso da água. Serão descritas nas seções seguintes, 

a demanda energética em processos de transporte, tratamento e distribuição de água em 

SAA. 
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Tabela 3.1: Variação da intensidade energética em etapas do ciclo de uso da água na 

Califórnia 

Etapa do ciclo de uso da água 
Intervalo de Intensidade energética (kWh/m3) 

Baixo Alto 
Captação e transporte de água 0 3,70 
Tratamento de água 0,03 4,23 
Distribuição de água 0,19 0,32 
Coleta e tratamento de águas residuais 0,29 1,22 
Descarga de águas residuais 0 0,11 
Tratamento e distribuição de água reciclada  0,11 0,32 

Fonte: Elaboração própria a partir de CEC, 2005 

Consideram-se apenas as três primeiras etapas como pertencentes aos SAA. 

Logo, verifica-se que a intensidade energética varia de 0,22 kWh/m3 a 8,25 kWh/m3 

nestes sistemas. A intensidade energética de todo o ciclo de uso da água incluindo o 

tratamento de esgoto e de água reciclada, varia de 0,62 kWh/m3 a 9,90 kWh/m3.  

3.2.3. Intensidade Energética na captação e transporte das diferentes fontes de 

água bruta 

A intensidade energética nestas etapas do ciclo de uso da água é determinada, 

principalmente: pela origem da água, volume de água transportada, distância e 

topografia da região. Esta intensidade pode ser próxima de zero, para sistemas 

favorecidos pela gravidade. Entretanto, outros sistemas demandam o uso de bombas 

(acionadas por motores elétricos) para transportar grandes volumes de água bruta dos 

locais onde são coletadas, para as ETA’s. De acordo com dados da tabela 3.2, a 

intensidade energética na captação e transporte de água bruta na Califórnia varia de 0 a 

3,7 kWh/m3. 

A água bruta captada pelos SAA pode ter diferentes origens: superficiais, 

subterrâneas, dessalinizada ou reciclada. Cada fonte de água possui uma intensidade 

energética diferente e, dentre as opções, o suprimento através de água reciclada é o 

menos energointensivo. A fonte de água que demanda mais energia é a água do mar, 

pois necessita de maior tratamento para torná-la potável. As intensidades energéticas 

das principais fontes utilizadas em SAA na Califórnia podem ser verificadas na figura 

3.5.  



 32

 
Figura 3.5: Intensidade Energética de diferentes fontes de água utilizadas em SAA na Califórnia 

Fonte: CEC, 2005 

A seguir são descritas as características das fontes de água utilizadas em SAA na 

Califórnia. 

Águas superficiais: se originam da precipitação (chuva ou neve) e é capturada 

em lagos ou rios naturais, ou em reservatórios artificiais. A maioria do armazenamento 

das águas superficiais tem origem nos fluxos originários das grandes montanhas ao 

norte do Estado cobertas por gelo. Estas montanhas possuem mais água que lagos e 

reservatórios do Estado somados e, convenientemente, o gelo derrete durante o verão e 

meses secos, quando a demanda por água na Califórnia é maior (CEC, 2005). 

O suprimento na Califórnia varia de acordo com condições hidrológicas 

sazonais e anuais, a topografia e a geografia. As maiores fontes de suprimento 

superficial estão no norte, enquanto que os maiores centros populacionais e terras 

cultivadas, estão na região ao norte da baía de São Francisco (Nothern Bay Área), 

central, (Central Valley) e no sul da Califórnia. Para suprir as necessidades de água do 

Estado, foram construídas estruturas (aquedutos e canais) que transportam águas de 

origem superficial que podem ser vizualizadas no mapa da figura 3.6. Estas estruturas 

são responsáveis pela maioria da energia elétrica consumida nos SAA que utilizam 

águas superficiais no Estado. Devido a este fato, a etapa de maior intensidade 

energética, neste caso, ocorre durante o transporte da água bruta (seja para o uso 

agrícola, industrial ou para estações de tratamento para o uso urbano potável). 

Entretanto, a intensidade energética da água transportada depende da distância 

percorrida e da elevação necessária (CEC, 2005). 
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Figura 3.6: Mapa de estruturas que transportam águas superficiais na Califórnia, construídas pelos 

governos federal (Federal Water Project), estadual (State Water Project) e municipal (Local Water 

Project) 

Fonte: CEC, 2005 

Alguns sistemas existentes no Estado são favorecidos pela gravidade e, sem 

grande consumo de energia, realizam a distribuição de água. Entretanto, outros sistemas 

transportam água por longas distâncias através de vales e cadeias montanhosas. Durante 

o transporte nestas estruturas construídas no Estado, a água requer, muitas vezes, 

bombeamento, que é o responsável pela elevada intensidade energética. Por exemplo, o 

State Water Project (SWP) bombeia água a uma altura de aproximadamente 1.000 

metros ao longo das montanhas Tehachapi (localizadas no sudoeste do Estado), 

fornecendo água para os consumidores do sul da Califórnia. Para aproveitar potenciais 

de geração de energia elétrica, muitos destes sistemas construídos possuem geração 

hidroelétrica, sendo que alguns são produtores líquidos de eletricidade (CEC, 2005).  
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Águas subterrâneas: são águas armazenadas no subsolo (aquíferos). Esta fonte 

representa 30% do suprimento do Estado podendo alcançar até 60% em anos de seca. 

Os 450 aquíferos no Estado possuem bilhões de litros de água, contendo um volume de 

água muito maior do que nos 1.200 reservatórios de águas superficiais. A maioria destes 

aquíferos está em declínio (principalmente na região sul do Estado, que possui maior 

escassez hídrica), logo, é necessário bombear água de profundezas cada vez maiores, o 

que demanda mais energia elétrica (CEC, 2005). 

Existe ainda pouco conhecimento sobre esta fonte (porque cada base é única), 

entretanto, as características de produção dos poços estão frequentemente interligadas. 

O uso de águas subterrâneas não é regulamentado, logo, qualquer cidadão pode 

construir um poço e utilizar a água extraída, o que torna de difícil mensuração a 

quantidade de energia elétrica utilizada para bombeamento. Estima-se que a média da 

intensidade energética na captação e transporte de águas subterrâneas, varia de 0,18 a 

0,48 kWh/m3, dependendo do uso e do setor consumidor. Os sistemas que utilizam 

águas subterrâneas no sul do Estado são, geralmente, mais energointensivos do que os 

localizados no centro e no norte do Estado. Além disso, outro aspecto que influencia na 

variação da intensidade energética, é a eficiência dos conjuntos bombas/motores 

elétricos (CEC, 2005).   

Entre os benefícios de se utilizar esta fonte no Estado, está seu potencial de 

anular a alta intensidade energética do SWP em alguns meses do ano, principalmente no 

verão. Por exemplo, algumas companhias de água do sul da Califórnia, utilizam a água 

do SWP para recarregar os aquíferos durante os meses fora do verão. Com essa medida, 

é necessário maior bombeamento de águas subterrâneas, o que eleva a intensidade 

energética. Entretanto, durante o verão, as companhias de água demandam menos água 

do SWP (que possui a maior intensidade energética), o que contribui substancialmente 

para a confiabilidade energética do Estado (CEC, 2005). 

Água reciclada: também referenciada como água de reuso, é a água produzida 

como efluente das águas residuais de esgoto. A legislação do Estado especifica as 

atividades que podem utilizar água reciclada, de acordo com o nível de tratamento das 

águas residuais. 
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Esta é fonte de água cuja utilização mais cresce no Estado. Com o aumento das 

restrições para o escoamento de águas residuais e das limitações de outras fontes, muitas 

companhias de saneamento estão realizando tratamentos adicionais para purificar as 

águas residuais. Esta água reciclada pode substituir o uso de água limpa em muitas 

aplicações, por exemplo, em sistemas de refrigeração de usinas termelétricas e irrigação 

(CEC, 2005). 

Pelo ponto de vista energético, o principal benefício de se utilizar água reciclada, 

é a substituição do uso de uma fonte mais energointensiva, pois a água reciclada é um 

subproduto dos sistemas de tratamento de águas residuais. Além disso, esta água pode 

ser utilizada para recarregar aquíferos em depleção, como é o caso no sul da Califórnia. 

Dessa forma, o uso de água dessalinizada e do SWP pode ser reduzido.  

É necessário consumo de energia elétrica adicional para bombear a água 

reciclada e redistribuí-la aos usuários. Entretanto, esta energia é anulada em parte ou 

totalmente, devido à substituição de fontes com maiores intensidades energéticas e pela 

redução da necessidade de tratamento de água potável.   

Água do mar ou salobra: é utilizada principalmente para fins industriais. 

Quando usada para fins urbanos ou agrícolas, necessita de tratamento bastante 

energointensivo para a remoção de sais e sólidos dissolvidos. Dentre as justificativas 

para a construção de usinas de dessalinização no Estado destacam-se a necessidade de 

assegurar o suprimento durante períodos de seca e atender o crescimento da demanda de 

água doce.   

Em 2005, existiam 20 plantas de dessalinização operando na Califórnia com 

capacidade de produção de 54,7 milhões de metros cúbicos por ano. Com os 

investimentos projetados10, a capacidade instalada será de 620,5 milhões de metros 

cúbicos por ano. Entretanto, os projetos estão nos estágios iniciais e não se prevê a 

construção de novas usinas de dessalinização antes de 2010 (COOLEY et. al., 2006). A 

figura 3.7 apresenta o mapa com as usinas de dessalinização de água do mar propostas 

em 2006, que estão sendo planejadas para expansão do suprimento de água no Estado. 

                                                
10 Cooley et. al., 2006, não citam o horizonte de referência para a conclusão dos projetos, pois os mesmos 
ainda estão sendo planejados. 
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Figura 3.7: Mapa com usinas de dessalinização de água do mar propostas na Califórnia em 2006 

Fonte: Cooley et. al., 2006 

Os recursos energéticos representam o maior custo variável das usinas de 

dessalinização podendo corresponder de 33% a 60% do custo total de produção da água. 

Cooley et. al. (2006), apresenta dados dos custos de produção de duas usinas de 

dessalinização na Califórnia: uma baseada na tecnologia osmose-reversa e outra com 

tecnologia térmica, o custo com energia nessas usinas corresponde respectivamente a 

44% (somente energia elétrica) e 59% (energia elétrica, carvão, gás natural ou óleo 

diesel) do custo total. A figura 3.8 mostra a composição dos custos dessas duas usinas. 
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Figura 3.8: Composição dos custos em usinas de dessalinização com tecnologia de osmose-reversa (1) e 

com tecnologia térmica (2) na Califórnia 

Fonte: Cooley et. al., 2006 

3.2.4. Intensidade Energética no tratamento e distribuição de água 

A demanda de energia elétrica para tratamento de água bruta varia de acordo 

com sua origem, tamanho da planta e processo de tratamento. Águas superficiais e 

subterrâneas geralmente demandam tratamento simples, logo, a intensidade energética é 

menor. Outras fontes, como águas subterrâneas salobras ou água do mar, requerem 

tratamentos mais avançados, resultando em maior consumo de energia elétrica.  

A intensidade energética no tratamento de água também varia de acordo com o 

destino da água tratada. Por exemplo, usuários agrícolas e industriais requerem pouco 

ou nenhum tratamento, enquanto que, os usuários comerciais e residenciais, necessitam 

de água nos padrões potáveis (CEC, 2005). Para tornar a água potável de acordo com a 

necessidade destes últimos usuários, o principal processo de tratamento possui a 

seguinte sequência típica de operações: 

• A água bruta é captada, pré-oxidada utilizando cloro ou ozônio para eliminar 

organismos; 

• Alumínio e/ou materiais polímeros são adicionados à água; 

• Floculação e sedimentação removem partículas finas; 

• Uma segunda desinfecção elimina os organismos remanescentes; 

• O tanque limpo permite um tempo para desinfecção; 
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• Água tratada é distribuída para consumidores através de bombas de alta 

pressão (resíduos desinfetantes são colocados no sistema de distribuição para 

prevenir o crescimento de micro-organismos). Lamas e outras impurezas 

removidas da água são concentradas e descartadas11. 

Historicamente, a etapa de tratamento de água consome pouca energia elétrica 

quando comparada a outras etapas dos SAA. O principal tratamento utilizado é a 

filtração passiva para remover partículas sólidas na água e tratamentos químicos para 

desinfecção. À medida que novos padrões de qualidade da água são estabelecidos, serão 

necessários múltiplos estágios de desinfecção (incluindo o tratamento de água potável 

mais de uma vez para assegurar a remoção de organismos prejudiciais que podem se 

desenvolver durante o armazenamento e transporte) e novas tecnologias de desinfecção 

que reduzem o risco da presença de substâncias carcinogênicas e outros subprodutos 

prejudiciais. Estas tecnologias mais eficientes, principalmente tratamento ultravioleta e 

ozonização, são mais energointensivas que os atuais métodos químicos utilizados. Logo, 

espera-se que a intensidade energética das ETA’s aumente significativamente após a 

introdução do uso destas tecnologias. 

Apesar de as ETA’s nunca serem idênticas, a intensidade energética destas 

unidades dos SAA nos EUA, varia pouco em plantas com capacidade de produção 

maior que 3,78 milhões de litros por dia, com intensidade média de 0,07 kWh/m3 (CEC, 

2005). As principais cargas elétricas nas ETA’s estão principalmente nos conjuntos 

motor/bomba, mas também podem incluir sopradores de ar, equipamentos de injeção, 

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

ozonização.  

Para reduzir custos com energia elétrica em ETA’s, muitas companhias de água 

estão substituindo bombas e motores por equipamentos mais novos e eficientes. Além 

disso, a utilização de inversores de frequência e algoritmos para otimização do 

bombeamento da água tratada, possuem a capacidade de reduzir a demanda de energia 

elétrica.  

                                                
11 O descarte de lamas pode ocorrer no leito dos rios sem tratamento adequado causando impactos 
ambientais negativos. Uma destinação mais adequada é a desidratação e compactação da lama seguindo 
para disposição em aterros sanitários.  
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Dentre os processos de tratamento, a dessalinização da água do mar é o mais 

energointensivo, seguido pelo tratamento de água salobra. O processo de dessalinização 

envolve a remoção de sais e sólidos dissolvidos na água do mar e na água salobra. Estes 

processos baseiam-se na destilação térmica ou em tecnologias de filtragem por 

membranas, ambas, bastante energointensivas. Em SAA que possuem unidades de 

dessalinização, a principal despesa de exploração do serviço não são aquelas com 

pessoal, mas com energia elétrica.  

Na Califórnia, o processo de dessalinização da água do mar apresenta uma 

intensidade energética que varia de 2,59 kWh/m3 a 4,37 kWh/m3 e, no processo de 

dessalinização de água salobra, a intensidade energética varia de 1,03 kWh/m3 a 2,59 

kWh/m3 (CEC, 2005).  

Com relação à intensidade energética nas redes de distribuição na Califórnia, 

algumas são favorecidas pela gravidade, mas a maioria requer algum bombeamento. O 

uso de energia elétrica na distribuição ocorre quando é necessário bombear água para 

um reservatório ou para manter pressão suficiente nos dutos, assegurando o fluxo. O 

crescimento urbano é o principal responsável pelo aumento da demanda de energia 

elétrica nas redes de distribuição, pois a água passa a ser demandada em locais cada vez 

mais distantes dos reservatórios. 

A distribuição ocorre através de uma rede de reservatórios, dutos e bombas 

sendo que a água tratada deve ser mantida em movimento e sob pressão, para minimizar 

a corrosão e a contaminação biológica. Na Califórnia, os principais reservatórios e dutos 

são lavados periodicamente para prevenir a oxidação e, nos demais locais da rede de 

distribuição, a manutenção de pressão adequada garante o fluxo, evitando a proliferação 

de micro-organismos (CEC, 2005).  

A energia elétrica demandada no bombeamento durante a distribuição é função 

da configuração da rede de distribuição, tamanho, elevações e idade. A intensidade 

energética média em redes de distribuição na Califórnia com capacidade maior que 3,78 

milhões de metros cúbicos de água por dia, é da ordem de 0,30 kWh/m3 (CEC, 2005). 
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3.3. O cenário atual do setor de abastecimento de água potável no Brasil 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento12 

(SNIS), em 2007, o índice médio de atendimento de água no Brasil foi de 

aproximadamente 74% da população de 189 milhões de habitantes (IBGE, 2009), ou 

seja, 140 milhões de habitantes. Entretanto, ocorrem grandes variações deste índice nos 

estados brasileiros. No mapa da figura 3.9 é possível verificar o índice de atendimento 

de abastecimento de água, distribuídos por faixas percentuais, segundo os estados 

brasileiros. 

 
Figura 3.9: Índice de atendimento total de água no Brasil 

Fonte: SNIS, 2004 

Observa-se que a maioria dos estados (dez), possui índice entre 60,1% e 80,0% e 

estão distribuídos nas regiões nordeste, norte e sul. Em nove estados localizados nas 

regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, este índice varia entre 80,1% e 90,0%. O 
                                                
12 O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é um banco de dados do setor de 
saneamento no Brasil, administrado pelo Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), 
que contém informações operacionais, gerenciais, financeiras e de qualidade, sobre a prestação de 
serviços de água, de esgotos e serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos (SNIS, 2009).  
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menor índice ocorre no estado de Rondônia sendo inferior a 40% e, os maiores índices, 

acima de 90% de atendimento, estão nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e 

no distrito federal (SNIS, 2004). 

No Brasil, a operação de SAA é realizada por empresas estaduais e municipais 

que produziram em 2007, 14,2 bilhões de metros cúbicos de água e que possuem uma 

rede de distribuição total de 457.527 km (SNIS, 2009). No quadro 3.1, estão listadas as 

principais companhias estaduais de saneamento básico do Brasil13: 

Quadro 3.1: Companhias estaduais de saneamento básico do Brasil 

Empresa Estado 
Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO SE 
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA PA 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG 
Companhia de Águas e Esgoto de Roraima – CAER RR 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB DF 
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL MS 
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR PR 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN SC 
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE CE 
Saneamento de Goiás – SANEAGO GO 
Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba – CAGEPA PB 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA AP 
Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL AL 
Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA AM 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN RN 
Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS TO 
Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul – CORSAN RS 
Companhia de Saneamento de Rondônia – CAERD RO 
Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA PE 
Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEAS AC 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE RJ 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA BA 
Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA MA 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP SP 
Águas e Esgotos do Piauí – AGESPISA PI 

    Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN ES 
Fonte: SNIS, 2009 

Estas companhias atendem aproximadamente 104 milhões de habitantes (72% 

da população atendida), com uma produção de 10,6 bilhões de metros cúbicos por ano 

(74% da produção total) (SNIS, 2009). Na tabela 3.2 e figura 3.10 verificam-se dados 

                                                
13 As companhias listadas no quadro 4.1 possuem abrangência estadual e são de propriedade dos 
respectivos governos estaduais (algumas são sociedades de economia mista, mas os governos estaduais 
são os acionistas majoritários). 
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sobre a evolução do volume de água produzido e da população abastecida no Brasil 

(incluindo empresas estaduais e municipais de saneamento). 

Tabela 3.2: Evolução do volume de água produzido, população abastecida e índice de 

atendimento de água no Brasil, nos anos de 2001 a 2007 

Ano 
Vol. de água produzido 

(1.000 m3/ano) 
População abastecida 

(habitantes) 
Índice de atendimento 

(% da pop.) 
2001 8.594.329 98.924.990 57,40 
2002 8.876.865 105.477.396 60,37 
2003 9.116.752 109.103.189 61,71 
2004 12.956.169 123.124.700 67,82 
2005 13.372.970 130.655.269 70,94 
2006 13.936.201 138.781.228 74,01 
2007 14.288.772 139.833.527 73,62 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009; IBGE, 2009 
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Figura 3.10: Evolução do índice de atendimento de água e da população abastecida por SAA no Brasil, 

nos anos de 2001 a 2007 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009; IBGE, 2009 

Apesar de a tendência de melhora no índice de atendimento à população, para se 

alcançar a universalização do acesso a um saneamento básico14 de qualidade é 

necessário investir tanto na ampliação e melhoria das infraestruturas existentes como na 

qualidade dos serviços prestados aos usuários.  

                                                
14 A lei 11.445 define saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 
operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). 
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Neste sentido, foi promulgada em janeiro de 2007, a Lei 11.445, que estabelece 

as diretrizes nacionais para a prestação de serviços de saneamento e para uma política 

federal de saneamento básico por meio do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab). O Plansab tem como objetivo a universalização do saneamento, a integração 

de políticas, cooperação federativa e a melhoria da gestão dos serviços de saneamento, 

visando mais saúde, maior qualidade de vida e inclusão social. Nele estão estabelecidos 

os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização dos serviços de saneamento em todo o território nacional. 

3.4. Despesa com energia elétrica em SAA no Brasil 

Nas atividades de captação, tratamento, transporte e distribuição, a energia 

elétrica é o principal insumo. Nos SAA das companhias estaduais de saneamento do 

Brasil, as despesas com eletricidade representam em média, 17,4% das despesas totais 

de exploração15, sendo atualmente a segunda maior despesa em 15 empresas. A tabela 

3.3 mostra a porcentagem das principais despesas nas companhias estaduais de 

saneamento no Brasil (considerando apenas as despesas dos SAA). 

 

                                                
15 Consideram-se como despesas os seguintes itens: pessoal, serviços gerais, energia elétrica, materiais 
gerais, materiais de tratamento, despesas gerais e despesas fiscais. 
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Tabela 3.3: Porcentagem das despesas com SAA no Brasil em 2007 

Empresa Estado 
Participação % da despesa no total das despesas de exploração  

Pessoal 
Próprio 

Energia 
Elétrica 

Serviços 
gerais 

Produtos 
químicos 

Outras 

DESO SE 49,24 18,98 12,83 4,5 14,45 
COSANPA PA 41,46 20,32 18,91 5,99 13,31 
COPASA MG 41,79 16,91 12,72 2,22 26,36 
CAER RR 49,96 13,31 5,21 4,41 27,1 
CAESB DF 43,53 7,84 21,82 2,81 23,99 
SANESUL MS 40,36 19,48 20,81 2,2 17,16 
SANEPAR PR 44,23 16,46 16,51 3,66 19,14 
CASAN SC 47,11 12,23 18,32 2,12 20,22 
CAGECE CE 28,05 15,42 35,73 6,81 13,99 
SANEAGO GO 41,33 16,4 18,03 1,55 22,7 
CAGEPA PB 45,61 19,29 14,83 3,37 16,9 
CAESA AP 54,02 15,38 10,35 9,53 10,72 
CASAL AL 45,37 21,77 20,95 1,74 10,18 
COSAMA AM 60,03 11,68 10,69 8,02 9,58 
CAERN RN 39,09 26,06 11,1 2,07 21,67 
SANEATINS TO 44,73 15,36 11,37 2,17 26,38 
CORSAN RS 42,45 13,93 8,07 3,33 32,22 
CAERD RO 46,9 14,91 18,89 2,75 16,55 
COMPESA PE 25,48 28,64 25,07 4,36 16,44 
DEAS AC 77,08 14,09 2,84 4,96 1,02 
CEDAE RJ 39,51 10,35 12,1 1,81 36,22 
EMBASA BA 28,3 18,71 26,76 4,21 22,03 
CAEMA MA 40,61 35,42 18,65 3,64 1,68 
SABESP SP 36,94 13,85 15,37 3,28 30,56 
AGESPISA PI 55,23 18,65 14,08 3,59 8,45 
CESAN ES 36,01 16,87 30,02 2,2 14,9 

Média 44,02 17,4 16,62 3,74 18,23 
Nota: Em negrito, estão destacadas as companhias nas quais os gastos com energia elétrica representam a 

principal ou segunda principal despesa 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 

Como podem ser visualizadas na tabela 3.3, as despesas com energia elétrica 

variam consideravelmente entre as empresas. O maior percentual ocorre na empresa 

CAEMA (MA), onde as despesas com energia elétrica representam 35,42% do total das 

despesas e, o menor, na CAESB (DF), com 7,84% do total.  

A participação das despesas com eletricidade em SAA no Brasil tem aumentado 

constantemente nos últimos anos, como pode ser verificado a partir dos dados da tabela 

3.4. No ano de 2003, a participação média das despesas de energia elétrica no total das 

despesas era de 15,96% e, em 2007, já representavam 17,40%16 do total. 

                                                
16 Essa média, no entanto, não considera o tamanho (despesa total) das empresas. 
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Tabela 3.4: Participação percentual das despesas com energia elétrica no total das 

despesas de exploração em companhias estaduais de água entre os anos de 2003 e 2007 

Empresa Estado 
Participação % das despesas com energia elétrica 

no total das despesas 
2003 2004 2005 2006 2007 

CAESB DF 7,85 7,21 7,42 7,14 7,84 
CEDAE RJ 9,41 11,34 16,18 13,42 10,35 
COSAMA AM nd* nd* 12,02 9,66 11,68 
CASAN SC 14,44 16,47 15,97 13,17 12,23 
CAER RR 13,73 13,18 15,69 14,48 13,31 
SABESP SP 14,72 16,11 15,04 14,36 13,85 
CORSAN RS 14,68 13,19 13,88 14,69 13,93 
DEAS AC 10,33 8,11 12,47 16,38 14,09 
CAERD RO 15,97 16,65 14,01 13,69 14,91 
SANEATINS TO 13,25 12,75 12,67 16,13 15,36 
CAESA AP 11,33 14,14 14,64 13,32 15,38 
CAGECE CE 16,36 16,71 17,70 19,40 15,42 
SANEAGO GO 13,54 15,85 17,71 17,34 16,40 
SANEPAR PR 16,61 16,80 17,66 16,41 16,46 
CESAN ES 18,52 15,51 15,50 16,40 16,87 
COPASA MG 15,86 15,73 16,42 15,16 16,91 
AGESPISA PI 15,82 20,67 17,67 18,41 18,65 
EMBASA BA 15,26 15,20 15,95 18,58 18,71 
DESO SE 15,35 14,41 16,76 18,60 18,98 
CAGEPA PB 18,34 17,63 18,05 20,42 19,29 
SANESUL MS 17,19 16,61 17,44 18,29 19,48 
COSANPA PA 23,21 13,65 21,64 21,77 20,32 
CASAL AL 18,99 20,26 27,12 22,55 21,77 
CAERN RN 25,04 26,10 25,79 23,56 26,06 
COMPESA PE 23,50 24,34 23,60 26,63 28,64 
CAEMA MA 19,73 16,06 23,37 25,23 35,42 

Média 15,96 15,79 17,01 17,12 17,40 
* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 

Em 2007, os SAA consumiram 9,6 TWh correspondentes a 2,3% do consumo 

total de energia elétrica do Brasil naquele ano (SNIS, 2009). A tabela 3.5 apresenta 

dados relativos ao consumo de energia elétrica dos SAA das empresas estaduais de 

saneamento básico que, em 2007, foi de aproximadamente 7 TWh. O restante, 2,6 TWh, 

corresponde ao consumo de companhias municipais de saneamento básico.  
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Tabela 3.5: Consumo de energia elétrica em SAA das companhias estaduais de água 

entre os anos de 2003 e 2007 

Empresa Estado 
Consumo de energia elétrica MWh/ano 

2003 2004 2005 2006 2007 
CAESA AP Nd* nd* nd* nd* nd* 
CORSAN RS Nd* nd* nd* nd* nd* 
CAERD RO Nd* nd* nd* nd* nd* 
COSAMA AM Nd* nd* 8.022 6.041 6.399 
DEAS AC 5.799 nd* 13.297 7.557 8.594 
CAER RR 13.973 12.632 14.899 12.043 17.643 
SANEATINS TO 34.934 34.390 36.530 36.224 37.942 
SANESUL MS Nd* nd* nd* nd* 59.632 
AGESPISA PI Nd* 85.923 95.251 98.099 100.899 
CAEMA MA 133.648 149.480 158.920 164.447 116.079 
CAERN RN 168.046 125.436 176.415 131.222 119.664 
CESAN ES 118.446 115.241 117.028 121.772 126.734 
CASAN SC 69.850 171.361 145.962 123.448 128.324 
CASAL AL 117.187 126.469 133.069 123.034 130.784 
CAGECE CE 152.668 162.684 155.451 156.004 156.338 
CAGEPA PB 150.005 141.445 156.539 168.987 157.177 
COSANPA PA 159.328 162.199 157.656 159.911 160.905 
DESO SE 129.000 127.030 139.436 149.969 163.440 
CAESB DF 157.451 160.512 166.973 175.145 190.550 
SANEAGO GO 197.685 216.953 218.589 236.974 259.150 
COMPESA PE 328.821 359.382 387.142 385.922 452.978 
SANEPAR PR 480.220 482.234 497.151 505.255 505.266 
EMBASA BA 458.486 475.507 435.987 504.344 563.937 
COPASA MG 654.450 643.309 659.599 687.094 715.942 
CEDAE RJ 877.879 878.471 934.127 916.924 948.130 
SABESP SP 1.815.577 1.813.106 1.791.392 1.839.561 1.872.667 

Total 6.223.453 6.443.764 6.599.435 6.709.977 6.999.174 
* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SNIS, 2009 

Em 2007, as companhias estaduais de saneamento básico no Brasil tiveram uma 

despesa de aproximadamente R$ 1,96 bilhão relacionada com consumo de energia 

elétrica em SAA. Considerando todas as companhias (estaduais e municipais), a despesa 

total em 2007 foi de R$ 2,67 bilhões. A tabela 3.6 mostra a evolução desta despesa nas 

companhias entre os anos de 2003 e 2007. 
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Tabela 3.6: Despesas com energia elétrica em SAA de empresas estaduais de 

saneamento básico no Brasil entre os anos de 2003 e 2007 

Empresa Estado 
Despesa de energia elétrica (Milhares R$/ano) 

2003 2004 2005 2006 2007 
COSAMA AM Nd* nd* 1.545 1.118 1.321 
DEAS AC 1.098 1.080 1.910 3.302 3.101 
CAER RR 1.513 2.793 3.231 3.396 4.015 
CAESA AP 3.321 3.241 3.231 3.894 4.305 
CAERD RO 6.435 8.136 8.402 10.331 11.090 
SANEATINS TO 6.635 7.284 8.591 10.620 12.654 
SANESUL MS 12.173 14.100 16.769 19.227 20.837 
COSANPA PA 23.598 28.526 28.506 30.460 30.923 
DESO SE 16.139 18.690 24.441 29.305 31.128 
CASAL AL 16.760 24.042 29.574 27.428 32.697 
AGESPISA PI 16.802 25.587 27.811 32.424 34.856 
CASAN SC 34.517 45.876 47.213 39.296 36.949 
CESAN ES 23.486 26.643 29.226 35.219 39.334 
CAESB DF 26.088 29.980 34.965 39.856 43.369 
CAGEPA PB 28.114 33.507 38.088 47.218 48.110 
CAERN RN 30.007 36.264 40.765 41.998 49.397 
CAEMA MA 20.773 29.664 38.082 47.999 50.909 
CAGECE CE 33.561 41.272 49.294 51.794 52.074 
SANEAGO GO 39.746 53.010 70.381 79.428 81.110 
CORSAN RS 72.503 82.155 92.976 110.510 105.149 
SANEPAR PR 80.057 99.104 114.577 122.320 126.379 
EMBASA BA 62.882 75.924 90.326 116.836 127.224 
COMPESA PE 59.922 72.949 89.386 117.488 132.420 
CEDAE RJ 124.030 140.134 219.848 217.047 187.191 
COPASA MG 122.110 140.390 165.408 190.987 219.729 
SABESP SP 322.882 398.646 423.509 448.861 474.478 

Total 1.185.152 1.438.997 1.698.055 1.878.362 1.960.749 
* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SNIS, 2009 

O aumento do consumo de energia elétrica nos SAA no Brasil ocorre 

principalmente devido à expansão da oferta de água produzida, pois os índices de 

intensidade energética dos SAA se mantiveram estáveis em aproximadamente 0,71 

kWh/m3 de água produzida, como pode ser verificado nos dados da tabela 3.7. 
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Tabela 3.7: Intensidade energética nos SAA do Brasil entre os anos de 2003 e 2007 

Empresa Estado 
Intensidade Energética nos SAA (kWh/m3) 

2003 2004 2005 2006 2007 
CAESA AP nd* nd* Nd* Nd* nd* 
CORSAN RS nd* nd* Nd* Nd* nd* 
CAERD RO nd* nd* Nd* Nd* nd* 
COSAMA AM 1,11 1,12 0,46 0,34 0,36 
CAER RR 0,39 0,35 0,4 0,33 0,49 
CAGECE CE 0,53 0,55 0,48 0,51 0,5 
CESAN ES 0,49 0,49 0,51 0,5 0,51 
CEDAE RJ 0,51 0,49 0,52 0,5 0,52 
AGESPISA PI nd* 0,53 0,6 0,61 0,55 
CAEMA MA 0,75 0,63 0,73 0,67 0,58 
SANEATINS TO 0,62 0,58 0,59 0,6 0,58 
DEAS AC 0,46 nd* 0,77 0,58 0,59 
CAERN RN 0,83 0,66 0,85 0,64 0,59 
CASAN SC 0,25 0,64 0,63 0,59 0,63 
SANESUL MS nd* nd* Nd* Nd* 0,64 
SABESP SP 0,64 0,65 0,63 0,64 0,65 
CAGEPA PB 0,91 0,81 0,82 0,86 0,76 
SANEAGO GO 0,73 0,77 0,73 0,76 0,8 
SANEPAR PR 0,84 0,82 0,82 0,83 0,83 
COPASA MG 0,79 0,8 0,82 0,82 0,83 
COMPESA PE 0,7 0,72 0,73 0,73 0,85 
CAESB DF 0,85 0,84 0,84 0,85 0,86 
EMBASA BA 0,81 0,82 0,73 0,82 0,9 
COSANPA PA 1,04 1,09 1,04 1,04 1,05 
CASAL AL nd* nd* 1,18 1,06 1,11 
DESO SE 1,13 1,11 1,21 1,24 1,31 

Média 0,719 0,724 0,731 0,705 0,717 
* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SNIS, 2009 

A média da intensidade energética nos SAA no Brasil varia consideravelmente 

entre as companhias estaduais de saneamento, sendo que a maior intensidade ocorre na 

empresa DESO (SE), com um índice de 1,31 kWh/m3 de água produzida e, a menor 

intensidade energética, na empresa COSAMA (AM), que nos últimos anos reduziu a 

intensidade energética de 1,11 kWh/m3 (2003), para 0,36 kWh/m3 (2007). 

A partir dos dados da tabela 3.7 e das informações do estudo descrito na secção 

3.2 deste capítulo, pode-se afirmar que a intensidade energética média dos SAA no 

Brasil (0,71 kWh/m3) é relativamente baixa, pois está localizada no limite inferior do 

intervalo de intensidade energética encontrado nos SAA da Califórnia (entre 0,22 

kWh/m3 e 8,25 kWh/m3). Este fato procede da grande disponibilidade de águas 

superficiais próximas aos SAA e da boa qualidade da água a ser tratada na maioria das 
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regiões brasileiras. Diferentemente da Califórnia, que possui SAA com intensidade 

energética elevada nas etapas de captação, transporte e tratamento de água bruta, no 

Brasil a maior intensidade energética ocorre na etapa de distribuição de água tratada, 

principalmente devido ao consumo de energia elétrica dos conjuntos motor-bomba. 

Em relação à despesa com energia elétrica por volume de água produzido nos 

SAA (R$/m3), constata-se o aumento deste índice em 24 empresas estaduais de 

saneamento básico, entre 2003 e 2007, como pode ser verificado na tabela 3.8. 

Tabela 3.8: Despesa com energia elétrica por volume de água produzido nos SAA do 

Brasil entre os anos de 2003 e 2007 

Empresa Estado 
Despesa com energia elétrica  

por volume de água produzido nos SAA (R$/m3) 
2003 2004 2005 2006 2007 

CAESA AP 0,07 0,05 0,05 0,06 0,07 
COSAMA AM nd* nd* 0,09 0,06 0,07 
CEDAE RJ 0,07 0,08 0,12 0,12 0,10 
CAER RR 0,04 0,08 0,09 0,09 0,11 
CESAN ES 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 
SABESP SP 0,11 0,14 0,15 0,16 0,17 
CAERD RO 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 
CAGECE CE 0,12 0,14 0,15 0,17 0,17 
CAEMA MA 0,12 0,13 0,17 0,20 0,18 
CASAN SC 0,12 0,17 0,21 0,19 0,18 
AGESPISA PI 0,10 0,16 0,18 0,20 0,19 
SANEATINS TO 0,12 0,12 0,14 0,17 0,19 
EMBASA BA 0,11 0,13 0,15 0,19 0,20 
CORSAN RS 0,14 0,15 0,18 0,22 0,20 
CAESB DF 0,14 0,16 0,18 0,19 0,20 
COSANPA PA 0,15 0,19 0,19 0,20 0,20 
DEAS AC 0,09 0,08 0,11 0,25 0,21 
SANEPAR PR 0,14 0,17 0,19 0,20 0,21 
SANESUL MS 0,15 0,17 0,19 0,22 0,22 
CAGEPA PB 0,17 0,19 0,20 0,24 0,23 
CAERN RN 0,15 0,19 0,20 0,20 0,24 
COMPESA PE 0,13 0,15 0,17 0,22 0,25 
SANEAGO GO 0,15 0,19 0,24 0,26 0,25 
DESO SE 0,14 0,16 0,21 0,24 0,25 
COPASA MG 0,15 0,18 0,21 0,23 0,26 
CASAL AL 0,16 0,21 0,26 0,24 0,28 

Despesa média 0,121 0,146 0,165 0,186 0,191 
* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SNIS, 2009 
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A companhia CASAL (AL) possui a maior despesa com energia elétrica por 

metro cúbico de água produzido, R$ 0,28/m3; e as companhias CAESA (AP) e 

COSAMA (AM) a menor despesa, R$ 0,07/m3.  

Como a intensidade energética média das companhias de saneamento básico 

estaduais tem permanecido relativamente estável nos últimos anos, o aumento das 

despesas com eletricidade por metro cúbico de água produzida nos SAA pode proceder 

do aumento das tarifas de energia elétrica praticadas pelas concessionárias de energia 

junto às companhias de saneamento básico. Na tabela 3.9 e figura 3.11 estão dados 

sobre a evolução da tarifa média cobrada de prestadores de serviço público nas regiões 

do Brasil.  

Tabela 3.9: Evolução da tarifa média de energia elétrica cobrada de prestadores de 

serviços públicos no Brasil 

Região 
Evolução da tarifa média de energia elétrica  

Cobrada de prestadores de serviços públicos no Brasil (R$) 
2003 2004 2005 2006 2007 

Centro-Oeste 132,6 156,86 183,16 193,43 190,42 
Nordeste 124,01 149,25 172,86 188,59 196,29 
Norte 136,42 158,79 175,6 196,53 194,97 
Sudeste  132,21 150,51 181,65 198,82 209,73 
Sul 131,1 156,4 168,84 180,44 179,74 
Brasil 130,8 151,71 177,78 193,39 200,28 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEEL, 2009 
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Figura 3.11: Evolução da tarifa média de energia elétrica cobrada de prestadores de serviços públicos no 

Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEEL, 2009 

Conforme dados da tabela 3.9, ocorreu um aumento das tarifas dos prestadores 

de serviços públicos de 53,11% (entre os anos de 2003 e 2007), acima da inflação 

registrada pelo IBGE (2009) no mesmo período que foi de 33,9%. A tabela 3.10 mostra 

a evolução do preço médio global do kWh consumido nos SAA das companhias 

estaduais de saneamento básico do Brasil. 
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Tabela 3.10: Preço médio global do kWh consumido nos SAA das companhias 

estaduais de saneamento básico do Brasil 

Empresa Estado 
Preço médio do kWh consumido nos SAA (R$/kWh) 

2003 2004 2005 2006 2007 
CAESA AP Nd* Nd* nd* nd* Nd* 
CORSAN RS Nd* Nd* nd* nd* Nd* 
CAERD RO Nd* Nd* nd* nd* Nd* 
DESO SE 0,12 0,15 0,18 0,20 0,19 
COSANPA PA 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 
CEDAE RJ 0,14 0,16 0,24 0,24 0,20 
COSAMA AM Nd* Nd* 0,19 0,19 0,21 
CAER RR 0,11 0,22 0,22 0,28 0,23 
CAESB DF 0,17 0,19 0,21 0,23 0,23 
EMBASA BA 0,14 0,16 0,21 0,23 0,23 
SANEPAR PR 0,17 0,21 0,23 0,24 0,25 
CASAL AL 0,14 0,19 0,22 0,22 0,25 
SABESP SP 0,18 0,22 0,24 0,24 0,25 
CASAN SC 0,49 0,27 0,32 0,32 0,29 
COMPESA PE 0,18 0,20 0,23 0,30 0,29 
COPASA MG 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 
SANEAGO GO 0,20 0,24 0,32 0,34 0,31 
CAGEPA PB 0,19 0,24 0,24 0,28 0,31 
CESAN ES 0,20 0,23 0,25 0,29 0,31 
CAGECE CE 0,22 0,25 0,32 0,33 0,33 
SANEATINS TO 0,19 0,21 0,24 0,29 0,33 
SANESUL MS Nd* Nd* nd* nd* 0,35 
AGESPISA PI Nd* 0,30 0,29 0,33 0,35 
DEAS AC 0,19 Nd* 0,14 0,44 0,36 
CAERN RN 0,18 0,29 0,23 0,32 0,41 
CAEMA MA 0,16 0,20 0,24 0,29 0,44 

Média 0,18 0,21 0,24 0,28 0,29 
* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SNIS, 2009 

Constata-se na tabela 3.10 que o preço médio global do kWh consumido nos 

SAA das companhias estaduais de saneamento básico do Brasil aumentou em 21 dessas 

empresas, passando de um valor médio de R$ 0,18/kWh em 2003, para R$ 0,29/kWh 

em 2007.  

 

 

***** 
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Neste capítulo verificou-se a importância do insumo energia elétrica em cada 

etapa dos SAA, a baixa intensidade energética dos SAA no Brasil (devido 

principalmente à grande disponibilidade de águas superficiais próximas aos SAA e da 

boa qualidade da água a ser tratada) e o aumento das despesas com eletricidade nas 

companhias de saneamento básico nos últimos anos. Logo, face ao aumento do custo da 

energia elétrica nos SAA, as companhias de água devem buscar uma melhor gestão dos 

recursos energéticos de forma a obter custos menores e diminuição de impactos 

negativos sobre o meio ambiente.  
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4 . PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE 

PERDAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BRASIL 

 

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. A redução das 

perdas não-físicas permite aumentar a receita tarifária, melhorando a 

eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do 

prestador de serviços”. 

Logo, é importante o desenvolvimento de programas que integrem o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos e energéticos nas companhias de 

saneamento básico. Duas premissas são importantes: 

• Economizar energia elétrica através da economia de água; 

• Reduzir a demanda de energia elétrica dos SAA. 

Neste capítulo é abordada a primeira premissa descrevendo o que são perdas 

físicas, como são calculadas, possíveis origens, e a partir de dados disponíveis no SNIS, 

identifica-se o índice de perdas físicas nas redes de distribuição de SAA no Brasil. 

Foram elaboradas estimativas: da perda de receita das companhias estaduais de 

saneamento, devido às perdas físicas nas redes de distribuição dos SAA; e do valor pago 

às concessionárias de energia elétrica correspondente a esse desperdício. 
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Além disso, são apresentados dois trabalhos que dispõem sobre a conservação 

da energia elétrica por meio da racionalização do uso urbano da água e do Planejamento 

Integrado de Recursos aplicado em SAA. 

4.1. Tipos de perdas 

As perdas podem ser classificadas em perdas físicas e perdas de faturamento (ou 

não físicas) sendo que ambas impedem a realização plena da receita operacional da 

companhia de saneamento. As perdas físicas compreendem à água que é produzida, mas 

não é consumida, por exemplo, perdas devido a vazamentos na rede de distribuição. As 

perdas de faturamento correspondem a água fornecida, mas não faturada, como, por 

exemplo, a água consumida por um fraudador que dispõe de ligação clandestina 

(MASSENA, 1995).  

A presente dissertação enfatiza as perdas físicas que ocorrem nas redes de 

distribuição dos sistemas de propriedade da companhia de saneamento, não 

quantificando as perdas que ocorrem nas instalações de propriedade dos 

consumidores17. O quadro 4.1 possui informações sobre as origens e magnitudes das 

principais perdas físicas que ocorrem nos diferentes sub-sistemas dos SAA. 

Quadro 4.1: Perdas físicas nos SAA  

Sub-sistema Origem Magnitude 

Captação 
Limpeza do poço de sucção Variável, função do estado das instalações 

e da eficiência operacional Limpeza da caixa de areia 
Adução de água bruta Vazamento nas tubulações  Variável, função do estado das tubulações 

Tratamento 
Vazamento na estrutura 

Significativa, função do estado das 
instalações e da eficiência operacional Lavagem de filtros 

Descarga de lodo 

Reservação 
Vazamento na estrutura 

Variável, função do estado das instalações 
e da eficiência operacional Extravazamento 

Limpeza 

Adução de água tratada 
Vazamentos nas tubulações 

Variável, função do estado das instalações 
e da eficiência operacional Limpeza de poço de sucção 

Descargas 

Distribuição 
Vazamentos na rede 

Significativa, função do estado das 
tubulações e principalmente das pressões Vazamentos em ramais 

Descargas 
Fonte: Tsutiya, 2001 

                                                
17 Este enfoque se deve à disponibilidade destes dados no SNIS. 
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De acordo com Tsutiya (2001), os principais fatores que influenciam as perdas 

físicas nas redes de distribuição dos SAA são:  

• Variações de pressão (altas pressões); 

• Condições físicas da infraestrutura (material, idade, etc); 

• Condições de tráfego e tipo de pavimento sobre a rede; 

• Recalques do subsolo; 

• Qualidade dos serviços (mão-de-obra e material empregado), tanto na 

implantação da rede quanto na execução de reparos; 

• Agilidade na execução de reparos; e 

• Condições de gerenciamento (telemetria, método de coleta e armazenamento de 

dados. 

4.2. Cálculo do índice de perdas físicas 

Segundo Tsutiya (2001) a definição de perdas de água não apresenta um 

consenso geral e único no mundo. No Brasil, as perdas são calculadas como a diferença 

entre o volume de água produzido e o volume de água contabilizado, ou seja, o índice 

de perdas é a porcentagem do volume produzido que não é faturada pela concessionária 

dos serviços. O índice de perdas físicas é dado pela equação I: 

 

 

 
(I) Cálculo do índice de perdas físicas 

 

Onde:  

IP = Índice de perdas em %; 

Vp = volume de água produzido, entregue, fornecido ou disponibilizado à distribuição 

(macromedição), em m3; 

Vm = volume de água medido nos hidrômetros instalados nas ligações prediais 

(micromedição), em m3; 

Massena (1995) afirma que é difícil mensurar o volume de água consumido no 

Brasil, porque raramente os SAA possuem todos os seus usuários hidrometrados. Como 
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mostra a tabela 4.1, apenas 12 das 25 companhias estaduais de saneamento básico 

possuem índices de hidrometração maior que 90%. Apenas uma companhia, SANEPAR 

(PR), possui 100% de usuários hidrometrados e de forma surpreendente, apenas 2,4% 

dos usuários da companhia DEAS (AC) são hidrometrados.  Devido a esta dificuldade, 

a parcela “volume de água medido” é calculada somando-se ao volume consumido, um 

volume estimado referente ao consumido pelos usuários que não dispõem de medidores.  

Tabela 4.1: Índice de hidrometração em 25 companhias estaduais de saneamento no 

Brasil em 2007 

Empresa Estado 
Índice de 

Hidrometração (%) 
Empresa Estado 

Índice de 
Hidrometração (%) 

DEAS AC 2,41 CESAN ES 91,16 
CAESA AP 25,95 CASAL AL 96,32 
CAEMA MA 35,69 SANEAGO GO 96,44 
COSANPA PA 36,61 SANESUL MS 97,84 
CAER RR 56,81 DESO SE 97,87 
CAERD RO 58,58 SANEATINS TO 98,28 
COMPESA PE 59,93 CAGECE CE 98,42 
CEDAE RJ 66,22 CASAN SC 98,81 
CAERN RN 66,40 CAESB DF 99,52 
CORSAN RS 71,01 COPASA MG 99,74 
AGESPISA PI 85,91 SABESP SP 99,98 
EMBASA BA 86,07 SANEPAR PR 100 
CAGEPA PB 87,78    

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 

É importante destacar que a macro e micromedição são importantes 

instrumentos para o controle e para a redução de perdas, pois possibilitam melhor 

conhecimento dos volumes produzidos, consumidos e perdidos, além de inibir o 

desperdício por parte dos consumidores.  

4.3. Estatísticas de perdas físicas nas redes de distribuição em SAA no Brasil 

Do total do volume de água produzido pelas companhias estaduais de 

saneamento em 2007 (10,7 bilhões de metros cúbicos), 43,47% foram perdidos na 

distribuição (4,7 bilhões de metros cúbicos) e, 56,53%, efetivamente consumidos (6 

bilhões de metros cúbicos). O índice médio atual de perdas físicas nas redes de 

distribuição é, então, pouco menor que o índice médio do início da década de 90 

(46,17%) verificado por Massena (1995). O aumento da eficiência dos SAA pode 
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reduzir essas perdas significativas a níveis considerados satisfatórios, de 

aproximadamente 20%.  

No Brasil, a companhia de saneamento COSAMA (AM) possui o maior índice 

de perdas na distribuição, 82,3%, e, o menor índice, é o da companhia CAGECE (CE), 

28,44%. A tabela 4.2 apresenta um histórico recente dos índices de perdas na 

distribuição entre os anos de 2003 e 2007 e a tabela 4.3 e figura 4.1, possuem 

estimativas do volume perdido nas redes de distribuição de SAA no ano de 2007, para 

26 companhias estaduais de saneamento. 

Tabela 4.2: Índice de perdas na distribuição em companhias estaduais de saneamento no 

Brasil entre os anos de 2003 e 2007 

Empresa Estado 
Índice de Perdas na distribuição (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 
CAGECE CE 36,19 36,70 41,70 36,40 28,44 
CAESB DF 26,46 27,23 28,76 30,23 28,48 
SANEATINS TO 28,82 27,00 38,58 26,39 33,13 
COPASA MG 35,45 35,37 34,13 34,63 34,01 
SANEPAR PR 36,50 37,69 37,82 36,60 34,01 
SANEAGO GO 34,30 34,45 35,55 38,09 36,35 
EMBASA BA 39,89 38,52 39,43 37,98 37,50 
SABESP SP 40,87 43,05 41,18 40,39 38,15 
CESAN ES 47,24 45,76 41,75 41,40 39,78 
SANESUL MS 45,78 45,78 45,21 44,55 42,55 
CORSAN RS 48,94 52,55 33,32 49,66 44,95 
CASAN SC 50,67 49,74 47,58 45,44 45,55 
COSANPA PA 50,71 47,54 50,94 46,06 47,09 
CAER RR 52,55 52,25 53,32 50,96 48,81 
CAGEPA PB 35,97 32,99 39,47 49,74 49,15 
CEDAE RJ 48,20 49,75 51,69 54,57 49,18 
DESO SE 49,73 49,36 48,40 47,40 49,26 
CAERN RN 56,51 54,90 53,89 48,19 53,12 
DEAS AC 67,96 67,36 76,18 60,56 58,26 
CASAL AL 55,77 57,86 55,86 57,11 60,81 
CAEMA MA 43,93 57,70 45,07 57,23 62,94 
AGESPISA PI 67,29 63,65 61,66 39,59 63,13 
CAERD RO 72,05 70,79 68,79 68,73 67,47 
COMPESA PE 64,17 65,87 67,56 67,37 67,70 
CAESA AP 68,06 72,78 72,66 72,03 73,31 
COSAMA AM Nd* Nd* 82,36 83,23 82,30 

* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 
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Tabela 4.3: Estimativa do volume perdido em redes de distribuição de SAA no Brasil 

em 2007 

Empresa Estado Vol. Produzido (1000 m3) Vol. Perdido (1000 m3) 

DEAS AC 14676 8551 
COSAMA AM 17993 14808 
CAER RR 36048 17595 
CAERD RO 64173 43298 
SANEATINS TO 65477 21692 
CAESA AP 65781 48224 
SANESUL MS 93244 39675 
CASAL AL 117597 71511 
DESO SE 124870 61511 
COSANPA PA 153581 72321 
AGESPISA PI 184429 116430 
CASAN SC 202828 92388 
CAERN RN 204033 108383 
CAGEPA PB 206988 101734 
CAESB DF 220490 62796 
CESAN ES 246121 97907 
CAEMA MA 286815 180521 
CAGECE CE 313102 89046 
SANEAGO GO 321840 116989 
CORSAN RS 514734 231373 
COMPESA PE 532982 360829 
SANEPAR PR 605641 205979 
EMBASA BA 629800 236175 
COPASA MG 857820 291745 
CEDAE RJ 1830644 900311 
SABESP SP 2869827 1094839 

Total 10781536 4686630 
Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 
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Figura 4.1: Estimativa do volume perdido em redes de distribuição de SAA no Brasil em 2007 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 
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O índice de perdas na distribuição permaneceu estável no período (2003 a 2007) 

entre 43% e 44%. Algumas empresas tiveram queda do índice no período analisado, 

entre as quais estão: DEAS (AC) de 67,96% para 58,26%; CAGECE (CE) de 39,16% 

para 28,44%; e CESAN (ES) de 47,24% para 39,78%. Entretanto, outras apresentaram 

altas significativas: CAEMA (MA) de 43,93% para 62,94%; e CAGEPA (PB) de 

35,97% para 49,15%. 

Nas tabelas 4.4 e 4.5 estão dados de índices específicos de perdas físicas na rede 

de distribuição lineares e por ligação, respectivamente. Tsutiya (2001) afirma que por 

meio destes índices, é possível avaliar melhor as perdas físicas na rede de distribuição 

em SAA, portanto, a eficiência destes. 

Tabela 4.4: Índice bruto de perdas lineares em companhias estaduais de saneamento no 

Brasil 

Empresa Estado 
Índice bruto de perdas lineares (m3/dia/km) 

2003 2004 2005 2006 2007 
SANEATINS TO 11,52 9,75 14,14 9,27 11,56 
SANEPAR PR 15,82 16,44 16,82 15,82 14,24 
SANEAGO GO 14,52 14,36 15,66 16,93 16,21 
SANESUL MS 20,01 19,63 21,05 20,65 18,47 
COPASA MG 22,85 21,51 20,29 20,8 20,38 
CASAN SC 26,79 26,72 24,31 21,96 21,77 
EMBASA BA 32,44 27,63 25,74 24,39 23,8 
CAGECE CE 32,45 32,8 39,57 30,77 24,15 
CAESB DF 24,78 24,89 25,89 26,88 25,57 
CORSAN RS 32,55 34,04 20,01 29,08 26,78 
DESO SE 34,61 33,72 32,24 30,87 30,74 
CAER RR 37,13 37,15 38,93 34,41 32,31 
DEAS AC 43,62 41,06 55,83 32,49 34,06 
COSANPA PA 51,46 46,27 50,55 40,97 38,14 
CESAN ES 58,16 52,99 45,3 45,17 42,98 
SABESP SP 53,99 54,47 52,29 50,51 45,51 
CAERD RO 59,64 54,37 47,64 48,21 46,68 
CAERN RN 64,97 56,6 58,17 49,13 51,93 
CASAL AL 49,57 55,36 53,47 54,71 56,79 
CAGEPA PB 36,58 35,01 45,6 58,21 61,10 
AGESPISA PI 69,75 64,77 61,54 39,32 70,39 
CAEMA MA 38,46 64,33 43,55 62,18 80,36 
COMPESA PE 85,58 86,94 91,22 85,53 81,26 
COSAMA AM nd* Nd* 102,9 111,62 111,22 
CEDAE RJ 142,38 149,21 154,61 148,14 120,92 
CAESA AP 125,45 155,35 154,51 150,59 149,27 

* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 
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Tabela 4.5: Índice de perdas por ligação em companhias estaduais de saneamento no 

Brasil 

Empresa Estado 
Índice de perdas por ligação (l/dia/ligação) 

2003 2004 2005 2006 2007 
CAGECE CE 290,1 291,3 342,8 271,8 207,6 
SANEATINS TO 204,1 186,5 270,0 171,3 218,2 
SANEPAR PR 275,2 283,7 287,9 269,7 241,1 
SANEAGO GO 241,4 236,1 254,7 273,3 256,0 
COPASA MG 292,4 276,6 259,9 264,2 256,1 
EMBASA BA 365,2 339,6 341,8 317,9 305,5 
SANESUL MS 374,3 369,9 363,6 345,7 334,4 
CAESB DF 366,6 368,9 390,1 403,7 385,2 
CASAN SC 460,0 473,1 433,6 391,9 391,9 
CORSAN RS 492,6 507,6 298,1 438,7 405,7 
CAGEPA PB 269,7 250,5 324,3 409,4 418,6 
DESO SE 487,7 472,7 446,3 436,1 444,0 
SABESP SP 562,5 557,2 520,7 511,7 467,7 
COSANPA PA 582,9 525,2 565,7 495,0 504,1 
CAERN RN 663,5 580,8 602,7 514,4 541,8 
CESAN ES 742,9 680,9 603,0 618,8 596,1 
CAER RR 765,0 717,0 734,9 668,7 619,2 
CASAL AL 571,8 620,6 583,5 598,5 625,7 
AGESPISA PI 696,4 634,6 590,2 374,5 667,2 
COMPESA PE 706,2 732,6 786,7 770,3 745,0 
DEAS AC 1204,5 1140,0 1508,9 822,3 838,7 
CAEMA MA 454,0 801,6 571,7 822,2 1060,3 
CAERD RO 1592,9 1527,3 1447,7 1367,8 1252,2 
CEDAE RJ 1519,0 1585,6 1673,6 1829,0 1614,8 
COSAMA AM nd* nd* 1710,5 2088,9 2005,9 
CAESA AP 1813,5 2190,2 2166,2 2057,5 2166,7 

* nd: Informação não disponível 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 

Os índices de perdas lineares (tabela 4.4) e perdas por ligação (tabela 4.5) 

indicam que, as companhias SANEATINS (TO), SANEPAR (PR) e CAGECE (CE), 

possuem os menores índices de perdas físicas entre as empresas estaduais de 

saneamento do Brasil. Os maiores índices de perdas físicas ocorrem nos SAA das 

empresas CEDAE (RJ), CAESA (AP) e COSAMA (AM). 

Apesar do elevado índice médio de perdas, historicamente deu-se preferência às 

obras de ampliação da capacidade de produção dos SAA, em detrimento dos programas 

de controle e redução de perdas e de desenvolvimento operacional. Estes poderiam 

gerar os mesmos benefícios, a custos substancialmente inferiores, enquanto que a 

ampliação mantém ou, até mesmo, aumenta as perdas (MASSENA, 1995). 
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Os financiamentos para obras de ampliação da capacidade de produção dos SAA 

deveriam ser condicionados ao prévio alcance de metas de redução de perdas. Os 

recursos para investimentos deveriam ser alocados preferencialmente em programas de 

controle e redução de perdas, que têm potencial de adiar investimentos em obras de 

ampliação da produção.  

4.4. Uso ineficiente de eletricidade em SAA 

Como ressaltado, as perdas na distribuição nos SAA no Brasil são bastante 

significativas e consequentemente, existe grande desperdício de eletricidade. A partir 

dos dados de intensidade energética em SAA no Brasil disponíveis na tabela 3.7, foram 

elaboradas estimativas (ano de 2007) das perdas de energia elétrica devido às perdas na 

distribuição em 23 companhias estaduais de saneamento. Além disso, utilizando os 

valores médios de tarifas de energia elétrica cobrados de prestadores de serviços 

públicos disponíveis na tabela 3.9, foram elaboradas estimativas do valor pago pela 

energia elétrica desperdiçada. Estas estimativas estão na tabela 4.6. 
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Tabela 4.6: Estimativa de perda de energia elétrica devido às perdas nas redes de 

distribuição dos SAA no Brasil em 2007 

Empresa Estado  
Perda de energia elétrica 
devido às perdas físicas 

(MWh/ano) 

Tarifa média de  
energia elétrica* 

(R$/MWh) 

Valor das perdas de 
energia elétrica 
(Milhares R$) 

DEAS AC 5,04 194,97 982,6 
COSAMA AM 5,33 194,97 1039,2 
CAER RR 8,62 194,97 1680,6 
SANEATINS TO 12,58 194,97 2452,7 
SANESUL MS 25,39 190,42 4834,8 
CAGECE CE 44,52 196,29 8738,8 
CESAN ES 49,93 209,73 10471,8 
CAESB DF 54,00 190,42 10282,7 
CASAN SC 58,20 179,74 10460,9 
CAERN RN 63,95 196,29 12552,7 
AGESPISA PI 64,04 196,29 12570,4 
COSANPA PA 75,94 194,97 14806,0 
CAGEPA PB 77,32 196,29 15177,1 
CASAL AL 79,38 196,29 15581,5 
DESO SE 80,58 196,29 15817,0 
SANEAGO GO 93,59 190,42 17821,4 
CAEMA MA 104,70 196,29 20551,6 
SANEPAR PR 170,96 179,74 30728,4 
EMBASA BA 212,56 196,29 41723,4 
COPASA MG 242,15 209,73 50786,1 
COMPESA PE 306,70 196,29 60202,1 
CEDAE RJ 468,16 209,73 98187,2 
SABESP SP 711,65 209,73 149254,4 

Total 3015,3   606703,6 
* Tarifas por regiões brasileiras (Sul, R$ 179,74/MWh; Sudeste, R$ 209,73/MWh; Nordeste, R$ 

196,29/MWh; Centro-oeste, R$ 190,42/MWh; e Norte, R$ 194,97/MWh) 

Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009; ANEEL, 2009 

Essas 23 companhias de saneamento consumiram, aproximadamente, 7 TWh em 

2007. Logo, 43,07% (ou 3,015 TWh) da energia elétrica consumida, foi desperdiçada 

devido à ineficiência nas redes de distribuição dos SAA no Brasil. O custo total deste 

desperdício é de difícil mensuração, pois depende das tarifas estabelecidas em contratos 

com a companhia de energia elétrica. Entretanto, uma estimativa aproximada indica que 

o custo deste desperdício em 2007, considerando as 23 companhias estaduais analisadas 

na tabela 4.6, somou R$ 606,7 milhões. 
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Esta perda de energia elétrica é equivalente à geração de uma usina hidroelétrica 

de 700 MW durante um ano18. Uma redução de 50% do índice de perdas, isto é, 21,5% 

de perdas na distribuição (o que não é somente viável, como altamente desejável) 

significaria uma economia anual da ordem de 1,5 TWh ou seja, cerca de 350 MW de 

potência evitada.  

Soma-se à perda de energia elétrica devido às perdas na distribuição, a perda de 

energia utilizada na fabricação de produtos químicos utilizados no tratamento de água. 

Os produtos mais utilizados são o cloro (Cl), o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) e óxido 

de cálcio (CaO). Segundo Massena (1995), a média de consumo destes produtos por 

metro cúbico de água tratada no Brasil varia de: 2 a 5g de cloro/m3, 13 a 28g de sulfato 

de alumínio/m3 e de 3 a 10g de cal/m3 e, o consumo de eletricidade para a produção 

destes produtos é de: 8,56 kWh/kg, 6 kWh/kg e 1,25 kWh/kg, respectivamente. 

Entretanto, essa perda também é de difícil mensuração, pois a quantidade utilizada de 

cada um destes produtos químicos varia em cada SAA e, os dados de consumo destes 

produtos nas companhias de saneamento, não estão disponíveis no SNIS. 

4.5. Perda de receita das companhias de saneamento no Brasil 

A ineficiência das redes de distribuição dos SAA causa sérios prejuízos nas 

receitas das companhias de saneamento. A partir de dados disponíveis no SNIS (2009), 

sobre a tarifa média de água praticada pelas companhias estaduais de saneamento, foi 

realizada uma estimativa da perda de receita relacionada ao volume perdido no ano de 

2007. A estimativa para as 26 principais companhias de saneamento está disponível na 

tabela 4.7.  

                                                
18 Uma usina hidroelétrica com potência de 700 MW, que possui fator de capacidade de 0,5 (típico de 
usinas hidroelétricas) gera 3.066 TWh durante um ano. Por exemplo, a Usina Hidroelétrica de Barra 
Grande no estado do Rio Grande do Sul possui esta capacidade instalada (ANEEL, 2009). 
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Tabela 4.7: Perda de receita das companhias estaduais de saneamento no Brasil em 2007 

Empresa Estado  
Tarifa média praticada 

(R$/m3) 
Perda de receita 

(Milhões R$) 

DEAS AC 0,86 7,3 
COSAMA AM 1,00 14,8 
CAER RR 1,55 27,2 
SANEATINS TO 2,20 47,7 
CAESA AP 1,56 75,2 
SANESUL MS 2,27 90,0 
CAGECE CE 1,41 125,5 
DESO SE 2,17 133,4 
COSANPA PA 1,88 135,9 
CAERD RO 3,16 136,8 
CAESB DF 2,45 153,8 
CESAN ES 1,63 159,5 
CASAL AL 2,25 160,8 
CAERN RN 1,63 176,6 
CAGEPA PB 1,85 188,2 
CAEMA MA 1,08 194,9 
AGESPISA PI 1,82 211,9 
CASAN SC 2,43 224,5 
SANEAGO GO 2,30 269,0 
SANEPAR PR 1,79 368,7 
EMBASA BA 1,59 375,5 
CORSAN RS 2,64 610,8 
COPASA MG 2,23 650,5 
COMPESA PE 2,04 736,0 
CEDAE RJ 2,44 2196,7 
SABESP SP 2,02 2211,5 

Total   9683,9 
Fonte: Elaboração própria a partir de SNIS, 2009 

Ao somar as perdas de receitas das companhias estaduais analisadas, chega-se ao 

surpreendente valor de R$ 9,6 bilhões, no ano de 2007. Se as perdas nas redes de 

distribuição fossem reduzidas em 50% (de 43% para 21,5%), as companhias obteriam 

uma receita adicional de aproximadamente R$ 4,8 bilhões. As companhias SABESP 

(SP) e CEDAE (RJ) são as que tiveram o maior prejuízo com as perdas, 

respectivamente, R$ 2,21 e R$ 2,19 bilhões. É importante salientar que essas perdas 

oneram os custos de produção e refletem-se nas tarifas praticadas, o que penaliza o 

consumidor.  

Além disso, nos últimos anos o Brasil estruturou um arcabouço jurídico-legal 

para a implementação da cobrança pelo uso da água. Em 1997, a lei 9.433 estabeleceu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. O instrumento da cobrança, introduzido por essa lei, foi instituído 
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com os objetivos de: reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma 

indicação de seu valor real; incentivar a racionalização do uso da água; obter recursos 

para os financiamentos dos programas e intervenções contemplados nos planos de 

recursos hídricos. Cabe aos comitês de bacias estabelecerem os mecanismos de 

cobrança e sugerir os valores a serem cobrados.  

A aplicação da cobrança pelo uso da água no Brasil já é realizada em algumas 

bacias hidrográficas. Podem ser citadas as bacias do rio Paraíba do sul (localizada nos 

estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) e dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, (Minas Gerais e São Paulo) sendo que o valor médio praticado é de 0,02 R$/m³ 

(RAMOS, 2008).  

Desde o início da cobrança na bacia do Rio Paraíba do Sul, foram arrecadados 

(de 2003 a 2008) R$ 37,9 milhões sendo 68,5% deste valor pago pelo setor de 

saneamento. Nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, foram arrecadados (de 

2006 a 2008) R$ 33,6 milhões, sendo 84,5% deste valor pago pelo setor de saneamento 

(RAMOS, 2008). Logo, com a instituição gradual da cobrança pelo uso da água no 

Brasil, as companhias de saneamento irão adquirir mais uma despesa importante que irá 

penalizar a ineficiência do setor.    

4.6. Conservação da energia elétrica por meio da racionalização do uso urbano da 

água 

Pompermayer (1996) investigou possibilidades de implantação de programas 

integrados de água e energia elétrica, isto é, obter a redução no consumo de energia 

elétrica a partir de medidas para a conservação de água. O autor afirma que: 

“Muito se tem feito no campo da conservação de energia elétrica (pelo 

menos em nível acadêmico e metodológico), notadamente, nos setores 

residencial e industrial. Por outro lado, em relação à conservação de 

água, há muito o que se fazer. Quando se trata da intersecção entre as 

duas questões, ou seja, programas integrados de conservação de água 

e energia elétrica (ou eventualmente outro energético), com exceção 

de alguns poucos trabalhos específicos em determinados usos finais, 
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como por exemplo, aquecimento elétrico de água, praticamente nada 

tem sido feito”. 

Entretanto, é difícil saber até que ponto conservar água significa conservar 

energia, pois são várias as formas de utilização variando de um setor (ou região) para 

outro(a). No entanto, sabe-se que, além de alguns usos finais que utilizam 

concomitantemente água e eletricidade existe uma quantidade apreciável de energia 

elétrica que é consumida nos SAA. 

O setor residencial possui grande expressividade no consumo urbano de água 

assim como grande potencial de conservação. O melhor dimensionamento de 

componentes como bacias sanitárias (novas tecnologias em caixas de descarga de 

volume reduzido, de duplo fluxo e/ou fluxo controlado pelo usuário), pode reduzir 

significativamente a demanda de água do setor residencial. Com relação aos SAA, 

existem grandes possibilidades de redução do custo com energia elétrica através da 

redução das perdas físicas de água nas redes de distribuição (POMPERMAYER, 1996).  

Pompermayer (1996) afirma que é importante conhecer e quantificar a influência 

de indicadores socio-econômicos e demográficos (tais como urbanização, densidade 

demográfica, índice de emprego, renda familiar, etc), para a viabilização de um 

programa ou medida de conservação de água e energia. Caso esses fatores sejam 

desconsiderados na fase de planejamento, o programa pode inevitavelmente fracassar. 

Os efeitos desses indicadores são (ou parecem ser) bem mais acentuados em relação ao 

consumo de energia elétrica, do que em relação ao consumo doméstico de água.  

Mesmo que a conservação de água não tivesse impacto direto na conservação de 

energia elétrica, o simples fato de se usar água de modo mais racional pode despertar 

interesse pela prática da conservação e preservação de outros recursos, como por 

exemplo, eletricidade. Além disso, grande parte dos esforços necessários à 

implementação de um programa de conservação de água, são também (ou podem ser) 

requisitos para um bom programa de conservação de energia, em particular, de energia 

elétrica. Desse modo, a relação custo/benefício de um programa de conservação que 

considere esses dois ou mais recursos pode ser mais favorável (POMPERMAYER, 

1996). 
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Logo, tendo em vista os problemas associados à expansão do setor elétrico 

brasileiro (apesar de sua natureza, na maioria dos casos, renovável), não se pode negar a 

importância da redução da produção e/ou consumo urbano de água, como formas de se 

reduzir o custo e/ou demanda de energia elétrica.  

4.7. Planejamento Integrado de Recursos aplicado em SAA 

Manca (2008) investigou as vantagens da aplicação de conceitos do 

Planejamento Integrado de Recursos19 (PIR) energético para SAA, verificando 

principalmente as estratégias e alternativas para planejar a demanda de água de 

abastecimento público em áreas urbanas. O autor afirma que: 

“Este é o momento propício para a discussão de formas abrangentes 

de planejamento, visto que, por um lado o governo precisa resolver o 

problema da carência de saneamento existente no País; e por outro, a 

diminuição da oferta de água. Cabe ressaltar que na atualidade já 

existe uma legislação disponível e órgãos governamentais para 

implementá-la, mas falta articulação entre os mesmos. A oportunidade 

encontra-se em aberto, pois no momento, as questões ambientais fazem 

parte do cotidiano de toda sociedade, o que favorece a disseminação 

das idéias. Haveria assim, no futuro, um reconhecimento político do 

Brasil como precursor na conservação da água, além de uma 

preparação do país para a ocorrência de conflitos em relação aos 

recursos hídricos”. 

O PIR tem o propósito de guiar todas as opções desde oferta e demanda de água, 

bem como articular todos os participantes (órgãos federais, estaduais, municipais, 

empresas, concessionárias, entre outras) de forma a permitir a interação entre eles, 

buscando um planejamento sistemático que venha a atender os interesses de quem o 

executa, da sociedade e do meio ambiente (MANCA, 2008). 

 

                                                
19 O PIR é uma forma de planejamento que combina opções de tecnologias de oferta de eletricidade e de 
melhorias de eficiência energética, incluindo opções de gerenciamento do lado da demanda (GLD), para 
prover serviços de energia a menores custos (incluindo custos sociais e ambientais) (JANNUZZI e 
SWISHER, 1997). 
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Segundo Manca (2008) não existem diferenças consideráveis entre os 

planejamentos dos setores de energia e de água, pois os planos envolvem a busca por 

produção a menores custos, menores riscos na execução dos procedimentos, atração de 

maiores investimentos e maior apoio regulatório. A figura 4.2 apresenta a estrutura de 

um Planejamento Integrado de Recursos da Água (PIRA). 

 

 
* Medidas importantes para fortalecimento da conservação de água;  

** Medidas adotadas somente no caso de cidades que não possuem ETAs e no caso de esgotadas todas as 

alternativas catalogadas dentro das ações principais. 

Figura 4.2: Estrutura de um Planejamento Integrado de Recursos da Água 

Fonte: Manca, 2008 
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Para a execução de um PIRA o primeiro passo é a obtenção de dados confiáveis 

que favoreçam a execução de outros tipos de planos, já que a ausência desses dados 

resulta na aplicação do planejamento com base somente na oferta de água. O segundo 

passo é a definição dos potenciais de cada região e da bacia hidrográfica, levando em 

conta a legislação vigente em cada local. Por último sugere-se uma maior articulação 

dos órgãos desde os níveis federal, estadual e municipal passando principalmente por 

dentro da própria bacia (MANCA, 2008). 

Ainda segundo Manca (2008):  

“A proximidade entre a forma de planejamento de recursos hídricos 

e energéticos permite que seja proposta uma maior união entre os 

setores de energia e água, visto que trabalham de forma isolada. 

Essa contribuição dos setores poderia favorecer planejamentos mais 

complexos e com menores impactos negativos para ambas as áreas 

permitindo diminuir os confrontos existentes entres os usos da 

água”. 

 

***** 

 

Neste capítulo foi verificado que muitas companhias estaduais de saneamento no 

Brasil possuem índices de hidrometração baixos, o que ocasiona perda de receita devido 

à água que é consumida, mas não faturada, além de favorecer o desperdício de água por 

parte desses usuários que não são hidrometrados. O índice de perdas físicas nas redes de 

distribuição dos SAA brasileiros é de aproximadamente 43%, o que causou um 

desperdício de energia elétrica da ordem de 3 TWh, em 2007. O prejuízo financeiro das 

companhias de saneamento pode ser estimado por meio da perda de receita de água 

perdida, aproximadamente R$ 9,6 bilhões20, assim como pelo gasto com a energia 

elétrica embutida nesta água, aproximadamente R$ 600 milhões, em 2007. 

 

                                                
20 Para as 26 companhias estaduais de saneamento básico consideradas. 
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5 . GESTÃO ENERGÉTICA EM COMPANHIAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

A preocupação com a eficiência energética se intensificou nos últimos anos em 

um contexto de aumento dos custos dos insumos energéticos e de maior pressão da 

sociedade e organizações ambientais para o uso racional de recursos naturais. Com isso, 

a questão da gestão eficaz dos recursos energéticos tem obtido maior destaque nas 

empresas (públicas e privadas), que começam a incorporar este aspecto em seus 

planejamentos estratégicos.  

Neste contexto e no âmbito do desenvolvimento de programas que integrem o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos e energéticos nas companhias de 

saneamento básico, como ressaltado no início do capítulo 4, duas premissas são 

importantes: 

• Economizar energia elétrica através da economia de água; 

• Reduzir a demanda de energia elétrica dos SAA. 

Neste capítulo é abordada a importância da segunda premissa sendo apresentado 

o que são e quais são os objetivos dos Sistemas de Gestão de Energia, referenciados 

nesta dissertação pela sigla SGE, assim como aspectos metodológicos para a 

implementação destes sistemas. São discutidos de forma sistematizada os principais 

objetivos que geralmente levam à implementação de estratégias de gestão de energia, 

sugestões de critérios de avaliação possíveis e as medidas de avaliação correspondentes. 

Em seguida, baseado em Tsutiya (2001) são descritas alternativas que podem ser 

realizadas por companhias de saneamento básico no âmbito de um programa de gestão 

de energia, com o intuito de obter ganhos significativos nos seus processos em termos 

de desempenho, eficiência, eficácia e custo.  

Por último, são abordados programas governamentais que fornecem suporte às 

companhias de saneamento básico no Brasil, por meio de ações institucionais, 

educacionais, tecnológicas e financeiras possibilitando a adoção de práticas de gestão de 

energia no setor de saneamento no Brasil. 
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5.1. Sistemas de Gestão de Energia  

Nas últimas décadas, as empresas desenvolveram sistemas de gestão em seus 

processos produtivos de forma a assegurar maior competitividade em mercados cada 

vez mais exigentes.  Chiavenato e Sapiro (2003), afirmam que: 

“Uma das questões-chave para o sucesso das organizações é a 

implementação e manutenção de um sistema de gestão concebido para 

melhorar continuamente o desempenho, identificando e priorizando as 

lacunas dos processos a serem reestruturados. As organizações 

necessitam gerir seus processos de forma integrada, dentro do 

conceito de processos clientes/fornecedores, assegurando, assim, que 

todos os seus esforços estejam orientados para o atendimento de seus 

objetivos globais. Objetivos de melhoria, como ciclos, custos, prazos, 

recursos, produtividade, qualidade e atendimento, passam a fazer 

parte do cotidiano das organizações”. 

Mapear os processos é a primeira etapa para se identificar, além das entradas e 

saídas, quais são os recursos e as informações necessárias para assegurar o bom 

desempenho das organizações. É a forma de projetar os meios pelos quais uma 

organização pretende produzir e entregar uma qualidade superior aos clientes, produtos 

e serviços. A partir de processos bem definidos e integrados, com indicadores e metas 

de melhoria estabelecidas, as organizações estarão fortemente apoiadas em um modelo 

de gestão que garantirá o seu sucesso na busca da excelência e que proporcionará 

resultados como a redução dos custos, dos prazos de entrega e do retrabalho, com 

consequente aumento da produtividade e rentabilidade (CHIAVENATO E SAPIRO, 

2003). 

O foco em processos21 recebeu grande impulso com a publicação da norma 

internacional de Sistemas de Gestão da Qualidade - ISO22 9001:2000. A gestão por 

processos visa criar uma dinâmica de melhoria contínua e permite ganhos significativos 

                                                
21 Um processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que utiliza recursos para transformar 
insumos em produtos. Processos são os meios pelos quais se podem alcançar resultados. (CHIAVENATO 
E SAPIRO, 2003). 
22 International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização) ISO é 
uma organização não-governamental que atualmente congrega os grémios de padronização de 170 países, 
que elabora e publica normas internacionais (ISO, 2009). 
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às organizações em termos de desempenho, eficiência, eficácia e custo. Logo em 

seguida, foi publicada a norma internacional de Sistemas de Gestão Ambiental - ISO 

14001:2004, com aspectos metodológicos similares à norma para gestão da qualidade. 

Devido ao grande interesse internacional, em 2007 a Organização das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO)23, mobilizou-se em apoio à 

elaboração de uma norma ISO sobre gestão de energia. Em 2008, foi estabelecido o 

secretariado do Comitê de Projeto da ISO24 com a responsabilidade de elaborar a norma 

internacional de SGE, identificada como ISO 50001. UNIDO (2009) afirma que uma 

norma internacional para certificação de SGE: 

“é uma ferramenta política e também baseada no mecanismo de 

mercado, para encorajar um aumento efetivo da eficiência 

energética no setor industrial de forma sustentável. O objetivo de um 

padrão de gestão de energia é fornecer um suporte para unidades 

industriais integrarem a eficiência energética em suas práticas de 

gestão usando a mesma metodologia ‘plan-do-check-act’ dos 

conhecidos, e largamente usados, sistemas de gestão ambiental e de 

qualidade” (Tradução do autor).  

Os SGE oferecem uma estrutura de melhores práticas para as organizações 

desenvolverem objetivos de eficiência energética, planos de intervenção, medidas e 

investimentos prioritários de eficiência energética, monitorarem e documentarem 

resultados, e assegurar uma contínua e constante melhoria do desempenho da eficiência 

energética. Para a adoção de um SGE, segundo UNIDO (2009), algumas medidas são 

importantes: 

• Um plano estratégico que requer mensuração, gestão e documentação para a 

melhoria contínua da eficiência energética; 

                                                
23 UNIDO é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) que fornece suporte 
para o desenvolvimento industrial sustentável de seus Estados-membros e clientes. A cooperação técnica 
está focada em três prioridades temáticas: a redução da pobreza por meio de atividades produtivas; a 
construção da capacidade de comércio; e, energia e meio ambiente (UNIDO, 2009).   
24 PC 242 – Gestão de Energia – formado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo 
American Nacional Standarts Institute (ANSI). Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), Oak 
Ridge Nacional Laboratory (ORNL) e Gerorgia Institute of Technology (GaTech) estão fornecendo 
conhecimento técnico no desenvolvimento das atividades de padronização (ISO, 2008). 
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• Uma equipe de gestores de vários departamentos internos da organização 

liderados por um coordenador de energia, que responde diretamente para a 

administração central e é responsável por acompanhar a implementação do plano 

estratégico; 

• Políticas e procedimentos para assegurar todos os aspectos da compra de 

energia, uso e disposição; 

• Projetos para demonstrar uma melhoria contínua na eficiência energética; 

• A elaboração de um manual de energia: um documento que evolui com o tempo 

à medida que projetos de conservação de energia e políticas são empreendidos e 

documentados; 

• A identificação de indicadores de desempenho chaves, únicos da companhia, 

que são monitorados para medir os processos; 

• Relatório periódico para a administração baseados nessas medidas.  

De acordo com a ISO (2008), entre os potenciais benefícios da certificação ISO 

50001 podem ser citados: 

• Fornecer uma estrutura bem reconhecida às empresas (públicas e privadas), para 

integrar a eficiência energética dentro de suas práticas gerenciais; 

• Fornecer a organizações multinacionais, um padrão harmonizado para a 

implementação de SGE em suas várias unidades industriais no mundo; 

• Fornecer uma metodologia lógica e consistente para identificar e executar 

melhorias que podem contribuir para um aumento contínuo da eficiência 

energética nas instalações; 

• Ajudar organizações a utilizar melhor a energia através do consumo existente 

reduzindo custos e expandindo a capacidade; 

• Fornecer orientação sobre a avaliação comparativa, medição, documentação, e 

elaboração de relatórios de melhorias de eficiência energética e seus impactos 

projetados na redução de gases do efeito estufa; 

• Criar transparência e facilidade de comunicação na gestão da energia; 

• Ajudar instalações na avaliação e priorização na implementação de tecnologias 

mais eficientes; 
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• Fornecer uma estrutura para organizações encorajarem fornecedores a gerir 

melhor a energia promovendo a eficiência energética em toda a cadeia de 

suprimentos; 

• Facilitar o uso dos SGE como um componente de projetos para a redução de 

gases do efeito estufa.   

Durante a elaboração desta dissertação, o autor participou de reuniões plenárias 

mensais do comitê brasileiro que contribui com a elaboração da nova norma ISO 

50.001. O comitê é composto por grandes representantes de empresas privadas e estatais 

do setor de energia, acadêmicos e por associações não governamentais, como a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é a responsável por reportar à 

ISSO as considerações realizadas pelo referido comitê. 

5.2. Medidas para a redução do custo de energia elétrica em SAA 

As companhias de saneamento básico podem implementar várias ações para a 

redução do custo de energia elétrica em SAA. Estas ações podem fazer parte de um 

programa visando à adoção de SGE nos processos produtivos destas empresas. A figura 

5.1 apresenta algumas destas ações para a redução dos gastos com energia elétrica. 
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Figura 5.1: Gestão energética em companhias de saneamento básico 

Fonte: Tsutiya, 2001 
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Essas alternativas compreendem os seguintes aspectos: 

• Redução do custo sem diminuição do consumo de energia elétrica; 

• Redução do custo pela diminuição do consumo de energia elétrica; 

• Redução do custo pela alteração do sistema operacional; 

• Redução do custo pela automação dos SAA; 

• Redução do custo pela geração de energia elétrica. 

A primeira ação para a redução do custo de energia elétrica em SAA é a 

realização de um diagnóstico do sistema existente, com a identificação das etapas do 

processo mais energointensivas. Após esse diagnóstico inicial, verificam-se ações 

administrativas que podem ser executadas e que não demandam recursos financeiros. 

Entretanto, estas ações não reduzem o consumo de energia elétrica. Em seguida, são 

consideradas ações operacionais nos sistemas, como, por exemplo, a otimização dos 

equipamentos eletro-mecânicos. Neste caso, são necessários estudos e investimentos 

para a redução do custo de energia. Além disso, podem ser realizadas ações para a 

otimização hidráulica do SAA obtendo grandes reduções dos custos de energia elétrica. 

O quadro 5.1 mostra as principais ações para a redução do custo de energia elétrica em 

SAA, dividida nas fases administrativa e operacional. 
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Quadro 5.1: Principais ações para a redução do custo de energia elétrica em SAA 

Ações Administrativas - 1ª fase 
● Correção da classe de faturamento 
● Regularização da demanda contratada 
● Alteração da estrutura tarifária 
● Desativação das instalações sem utilização 
● Conferência de leitura da conta de energia elétrica 
● Entendimentos com as companhias energéticas para redução de tarifas 
  
Ações Operacionais - 2ª fase   

1. Ajuste dos equipamentos                               
● Correção do fator de potência 
● Alteração da tensão de alimentação 

2. Diminuição da potência dos equipamentos 

● Melhoria do rendimento do conjunto motor-bomba 
● Redução das perdas de carga nas tubulações 
● Melhoria do fator de carga nas instalações 
● Redução do índice de perdas de água 
● Uso racional da água 

3. Controle operacional 
● Alteração no sistema de bombeamento-reservação 
● Utilização do inversor de frequência 
● Alteração nos procedimentos operacionais de ETAs 

4. Automação do SAA   

5. Alternativas para geração de energia elétrica 
● Aproveitamento de potenciais energéticos 
● Uso de geradores nos horários de ponta 

Fonte: Tsutiya, 2001 

Tsutiya (2001) destaca a necessidade de atenções maiores referentes aos 

seguintes itens que indiretamente trazem uma redução substancial no consumo de 

energia elétrica: redução das perdas de carga nas tubulações, automação dos sistemas, 

redução dos índices de perdas de água e uso racional da água. 

Finalmente, para o acompanhamento da eficiência e eficácia na utilização de 

energia elétrica nos processos produtivos dos SAA no âmbito de um SGE, os seguintes 

indicadores são muito úteis para as companhias de saneamento básico: 

• Preço médio do kWh consumido (global, por instalações e por sistema); 

• kWh/m3 de água captada, tratada, distribuída e faturada (global e por sistema); 

• Fator de carga25. 

                                                
25 Fator de carga é a razão entre a área de uma curva de carga horária (demanda anual de energia, por 
exemplo) e o valor da demanda máxima no horário de pico (JANNUZZI e SWISHER, 1997).  
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No capítulo 6 desta dissertação são apresentados, por meio de estudos de casos, 

indicadores para avaliação do desempenho energético em SAA. 

As motivações que levam ao estabelecimento de medidas de gestão de energia 

são diversas. Em primeiro lugar, surge a motivação imperativa de “garantir o 

fornecimento do serviço em condições normais e de emergência”, que envolve a 

disponibilização de água nos pontos de entrega com as pressões mínimas requeridas, e 

constitui a motivação principal para o consumo de energia em bombeamento de água. 

Não menos importante é a necessidade de racionalizar os consumos de energia e os 

custos associados, que, como se referiu anteriormente, representam frequentemente uma 

grande parte dos custos operacionais das entidades gestoras. Estes dois aspectos estão 

associados aos objetivos de garantia de sustentabilidade da entidade gestora, de 

promoção do desenvolvimento sustentável da comunidade e de proteção do ambiente. 

Dos objetivos referidos, os mais importantes em termos da gestão de energia, 

considerando as motivações mais comuns, são os apresentados no Quadro 5.2. Para 

cada objetivo estratégico, apresentam-se os critérios de avaliação mais relevantes neste 

contexto. Apresentam-se também exemplos de medidas de desempenho adequadas aos 

critérios de avaliação escolhidos. As medidas de desempenho sugeridas no Quadro 5.2 

foram selecionadas do sistema de indicadores de desempenho propostos pela 

International Water Association (IWA) para serviços de abastecimento de água (Alegre 

et. al., 2006).   
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Quadro 5.2: Objetivos estratégicos, critérios de avaliação e indicadores de desempenho 

do sistema da IWA relativos à gestão da energia 

Objetivo estratégico Critério de avaliação Medidas de desempenho 
Assegurar o 
fornecimento do 
serviço em condições 
normais e de 
emergência 

Manutenção de pressões 
adequadas nas redes de 
adução e distribuição 

QS10 - Adequação da pressão de serviço na 
distribuição (%) 
Percentagem dos pontos de entrega (em ramais) onde as pressões 
na hora de maior consumo são iguais ou superiores aos valores 
requeridos. 

Garantir 
Sustentabilidade da 
entidade gestora 

Dimensão adequada das 
infraestruturas 

Ph4 - Utilização da capacidade de bombeamento 
(%) 
Percentagem máxima de capacidade de bombeamento (que pode 
ser utilizada em simultâneo) e que foi efetivamente utilizada. 

Sustentabilidade 
econômico-financeira 

Fi10 - Custos de energia elétrica (%) 
Percentagem de custos correntes correspondentes a energia 
elétrica. 

Proteger o meio 
ambiente 

Redução das quantidades 
de energia consumida 

Ph5 - Consumo de energia normalizado 
(kWh/m3/100m) 
Consumo médio de energia de bombeamento de 1 m3 a 100 m de 
elevação. 

Ph6 - Consumo de energia reativa (%) 
Percentagem do consumo total de energia de bombeamento que 
corresponde ao consumo de energia reativa. 

Ph7 - Recuperação de energia (%) 
Percentagem do consumo total de energia de bombeamento que 
é recuperada pelo uso de turbinas ou por bombas de eixo 
reversível. 

Utilização de energias 
renováveis 

(Não contemplado) 

Fonte: Duarte et. al., 2008 

O indicador Ph4 refere-se à margem existente em termos de capacidade de 

bombeamento enquanto os indicadores Ph5, Ph6 e Ph7 exprimem a eficiência de 

utilização de energia. O indicador “recuperação de energia” (Ph7) é relevante quando 

existem escoamentos gravitacionais com excedentes significativos de energia que 

possam ser recuperados. O indicador “custos de energia elétrica” (Fi10) fornece 

informação sobre o peso relativo destes custos nos custos correntes da entidade gestora. 

O indicador tradicional “energia consumida por m3” não foi incluído no sistema da IWA 

porque não permite comparações entre sistemas. Contudo, a IWA reconhece que este 

indicador pode ser útil para o registro da evolução de um sistema.  

Estes indicadores são um bom ponto de partida, mas nem sempre são suficientes 

para estabelecer diagnósticos, comparar alternativas, definir prioridades de atuação e 

monitorar a implementação de planos, de programas ou de medidas de gestão de 

energia. Apesar de permitirem à entidade gestora avaliar se o equipamento de elevação 

está funcionando de forma eficiente, não fornecem informações sobre o potencial de 
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economia de energia que resultem do controle de outros aspectos (como, por exemplo, 

controle de perdas de águas, gestão de pressões). Além disso, nenhum destes 

indicadores permite avaliar a eficiência energética do sistema como um todo. 

As entidades gestoras também utilizam correntemente indicadores de consumo 

específico de energia (expressos em kWh/m3), além dos indicadores do sistema da IWA 

referidos. Estes indicadores devem ser calculados com base em denominadores 

direcionados para os aspectos que estão sendo avaliados. Quando a avaliação se refere à 

globalidade do sistema, costuma usar-se como denominador o volume de água aduzida, 

ou seja, adota-se o indicador consumo específico de energia por volume de água 

aduzida no sistema (expresso em kWh/m3 de água entrada no sistema). Quando a 

aplicação incide apenas num grupo eletro-bomba ou num conjunto de grupos, por 

exemplo, para avaliar a respectiva eficiência energética, adota-se como denominador o 

volume de água bombeada, ou seja, utiliza-se o consumo específico de energia por 

unidade de volume de água bombeada (expresso em kWh/m3 de água bombeada).   

Em alternativa ao indicador de consumo específico de energia por volume de 

água aduzida no sistema, recomenda-se a utilização de outro, ainda não muito utilizado, 

correspondente ao consumo específico de energia por volume de água faturada 

(expresso em kWh/m3 de água faturada). Este indicador tem a vantagem adicional de 

permitir avaliar os efeitos de medidas tomadas no âmbito de programas de controle de 

perdas ou de uso eficiente da água.     

Quaisquer destes indicadores pode ainda ser decomposto por tipo de energia (de 

origem fóssil, energia renovável), para melhor avaliação do impacto das medidas de 

gestão de energia em termos ambientais. Pode também ser expresso em termos de custo 

(e não de unidades de energia) e ser declinado por período tarifário (úmido ou seco; 

ponta ou fora de ponta) para avaliar a eficiência financeira da organização.  

Estes indicadores não foram incluídos no sistema da IWA porque não permitem 

a comparação da eficiência energética entre sistemas diferentes, limitando-se a permitir 

comparações de cenários para um único sistema, ou a comparar eficiências médias 

normalizadas de equipamentos de bombeamento. No entanto, são úteis e aplicáveis 

neste contexto. No Quadro 5.3 faz-se a correspondência entre os objetivos e critérios 
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atrás definidos e os indicadores de consumo específico de energia, considerados mais 

relevantes. 

Quadro 5.3: Exemplo de outros indicadores de desempenho de eficiência energética 

Objetivo estratégico Critério de avaliação Medidas de desempenho 

Garantir 
sustentabilidade da 
entidade gestora 

Sustentabilidade 
econômico-financeira 

Consumo específico por unidade de volume de água 
faturada (R$/m3 de água faturada). 
Consumo específico em hora de pico por unidade de 
volume de água faturada (R$/m3 de água faturada). 
Consumo específico em hora fora de pico por unidade de 
volume de água faturada (R$/m3 de água faturada). 
Idem anteriores, expresso em R$/m3 de água bombeada 

Proteger o meio 
ambiente 

Redução das 
quantidades de energia 
consumida 

Consumo específico por unidade de volume de água 
faturada (kWh/m3 de água faturada). 
Consumo específico por unidade de volume de água 
bombeada (kWh/m3 de água bombeada). 

Utilização de energias 
renováveis 

Percentagem do consumo de energia com origem em 
combustíveis fósseis (%). 
Idem, para outras origens de energia (%), caso existam. 

Fonte: Duarte et. al., 2008 

5.3. Redução do custo sem diminuição do consumo de energia elétrica 

São apresentadas a seguir alternativas que reduzem o custo com energia elétrica 

sem necessidade de investimento e outras que necessitam de algum investimento. Entre 

as principais alternativas que levam a redução do custo sem a necessidade de 

investimento estão a alteração da estrutura tarifária, a regularização da demanda 

contratada e a desativação de equipamentos. 

O estudo para a redução do custo de energia elétrica deve ser iniciado pela 

análise das contas mensais de energia, o que permite verificar opções de economia e 

elaborar um programa de diminuição de despesas com energia elétrica. O conhecimento 

detalhado das características do sistema tarifário constitui o primeiro passo a ser dado, 

pois é necessário verificar se a atual forma de cobrança de energia elétrica de uma 

determinada instalação é a mais adequada (TSUTIYA, 2001). 

As tarifas de energia elétrica são determinadas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece também os critérios de classificação dos 

consumidores e as formas de cobrança. As unidades consumidoras são classificadas em 

função da atividade exercida, ou seja, residencial, rural, iluminação pública e demais 
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classes (consumidores industriais, comerciais, serviços e outras atividades, poder 

público e serviços públicos) (ANEEL, 2009). Existem vários tipos de tarifas, 

permitindo, muitas vezes, que a escolha seja do próprio consumidor. ANEEL (2009) 

relaciona as possíveis opções de tarifas conforme a seguir: 

• Tarifa convencional: aplicável às unidades consumidoras dos consumidores 

atendidos em alta tensão e baixa tensão. As principais unidades consumidoras 

que se enquadram neste sistema tarifário são: residencial, rural e iluminação 

pública. 

• Tarifa horo-sazonal azul: aplicável às unidades consumidoras dos consumidores 

atendidos em alta tensão. É uma modalidade tarifária estruturada para aplicação 

de preços diferenciados de demanda e consumo26 de energia elétrica, de acordo 

com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. 

• Tarifa horo-sazonal verde: aplicável às unidades consumidoras dos 

consumidores atendidos em alta tensão. É uma modalidade tarifária estruturada 

para aplicação de um preço único de demanda e de preços diferenciados de 

consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e dos 

períodos do ano. 

Outra ação administrativa que pode reduzir os custos com energia elétrica é a 

regularização da demanda contratada, que consiste na adequação da demanda contratada 

e registrada, com o intuito de se evitar o pagamento de uma demanda não utilizada, ou 

ainda, no caso de tarifação horo-sazonal, de demanda de ultrapassagem (TSUTIYA, 

2001). 

Além disso, podem ser desativados equipamentos que não estejam sendo 

utilizados ou que permaneçam desativados por um período superior a seis meses, por 

meio do corte de ligação. Apesar de não haver consumo de energia, paga-se o consumo 

mínimo em baixa tensão e, no caso de alta tensão, a demanda contratada (TSUTIYA, 

2001). 

                                                
26 No jargão do setor elétrico, demanda se refere à potência e consumo à energia disponível ao usuário. 
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Dentre as alternativas que reduzem o custo com a necessidade de investimento 

em equipamentos e instalações estão: a correção do fator de potência, a alteração da 

tensão de alimentação e a melhoria do fator de carga. 

O fator de potência (FP) é a relação entre a potência ativa27 e a total, e o seu 

valor é determinado através da divisão da energia ativa pela raiz quadrada da soma dos 

quadrados da energia ativa e reativa, conforme a equação II. Quando esse valor resulta 

abaixo de 0,92, é cobrado um ajuste em função da energia ativa consumida e da 

demanda registrada no mês (TSUTIYA, 2001). 

                               (II) Cálculo do Fator de Potência 

Onde: 

FP = Fator de potência; 

EA = Energia ativa; 

ER = Energia reativa. 

Segundo Tsutiya (2001): 

“O fator de potência não influi diretamente na energia elétrica 

paga nas contas mensais, isso porque os medidores de energia 

medem apenas a potência absorvida e a potência não aparente. 

Entretanto, nos motores em que o fator de potência é baixo, as 

correntes são maiores, aumentando as perdas na instalação, e em 

consequência, as concessionárias cobram uma sobretaxa pela 

energia elétrica para fator de potência abaixo de 0,92, resultando 

em aumento das contas mensais”. 

                                                
27 Energia ativa (ou consumo) é a energia capaz de produzir trabalho; é calculada pelo produto da 
potência ativa (kW) e pelo número de horas de utilização (h), portanto, a unidade é o quilowatt hora 
(kWh). Energia reativa é a energia solicitada pelos equipamentos elétricos necessários a manutenção dos 
fluxos magnéticos; não produz trabalho útil, e é calculada pelo produto da potência reativa (kVAr) pelo 
número de horas de utilização, sendo a unidade de medida o quilo-volt-ampére-reativo-hora (kVArh) 
(TSUTIYA, 2001). 
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A alteração da tensão de alimentação consiste na modificação do padrão de 

entrada de energia elétrica de baixa para alta tensão. O consumo com tarifa em alta 

tensão geralmente é mais econômico que em baixa tensão. No entanto, essa alteração só 

se torna possível, se for construída a entrada de energia elétrica para alimentação em 

alta tensão, ou seja, se o consumidor tiver transformador próprio para alimentar seus 

equipamentos (TSUTIYA, 2001). 

O fator de carga (FC) de uma instalação em um período T é a relação entre a 

potência média solicitada pela instalação e a demanda de potência máxima ocorrida no 

período T, dada pela equação III. O fator de carga varia de 0 a 1 sendo um índice que 

mostra o perfil da energia elétrica que está sendo utilizada pelo consumidor 

(JANNUZZI e SWISHER, 1997): 

 

    

    (III) Cálculo do Fator de Carga 

 

Onde: 

FC = Fator de Carga 

Pm = Potência média demandada no período; 

Dmáx = Demanda de potência máxima no período. 

Como já foi ressaltado, este é um importante índice que pode ser utilizado como 

indicativo da racionalidade do uso da energia elétrica nos SAA. Por exemplo, nas 

estações elevatórias indica o nível de utilização dos conjuntos motor-bomba. Melhorar o 

fator de carga significa aumentar o número de horas de utilização do conjunto motor-

bomba o que requer, na maioria das vezes, sua substituição. 

De acordo com Tsutiya (2001),  

“nas estações elevatórias de água ou de esgoto, os conjuntos 

elevatórios são projetados para atender a 1ª etapa e às vezes a 2ª 

etapa de projeto. Como cada etapa corresponde a dez anos, os 

conjuntos motor-bomba são projetados para operarem 
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adequadamente, 10 ou 20 anos após sua implantação, com fator de 

carga próximo a 0,9. Entretanto, na ocasião da implantação, 

normalmente os conjuntos elevatórios estão superdimensionados com 

fator de carga da ordem de 0,3, que pode permanecer baixo se a 

previsão de vazão feita pelo projetista falhar. Nesse caso, durante todo 

o período de projeto, as despesas com energia elétrica serão bem 

acima do esperado. Para melhorar o fator de carga é importante 

estabelecer etapas para a implantação dos equipamentos de 

bombeamento, de modo que cada etapa seja de cinco anos, e ao longo 

desse período os conjuntos motor-bomba tenham um índice de 

utilização mínima de 14 horas/dia (FC = 0,6)”. 

5.4. Redução do custo pela diminuição do consumo de energia elétrica 

Segundo Tsutiya (2001), o consumo de energia elétrica de um conjunto motor-

bomba de uma estação elevatória pode ser determinado através da seguinte equação IV: 

 

 

(IV) Consumo de energia elétrica de um 

conjunto motor-bomba 

Onde: 

E = energia consumida, kWh; 

H = altura manométrica de bombeamento, m; 

V = volume de água bombeada, m3; 

η = rendimento dos conjuntos motor-bomba. 

O custo do consumo de energia é o produto da energia consumida em kWh pela 

tarifa do kWh. Pelo que se observa na equação IV, para diminuir os custos de energia 

seria necessário reduzir a altura manométrica ou o volume de água bombeada, ou 

aumentar a eficiência dos conjuntos motor-bomba (TSUTIYA, 2001). A seguir, são 

descritas essas três possibilidades. 
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5.4.1. Redução da altura manométrica 

A altura manométrica é composta pela altura geométrica e pelas perdas de carga. 

A primeira é definida como o desnível geométrico entre o nível do líquido na 

extremidade da tubulação de recalque e o nível do líquido no poço de sucção. Caso o 

sistema tenha sido bem projetado, dificilmente se consegue uma diminuição na altura 

geométrica. A segunda se refere às perdas de carga que ocorrem dentro das tubulações 

devido a vários fatores que estão relacionados na equação V (TSUTIYA, 2001): 

 

 

 (V) Perda de carga distribuída  

Onde:  

hf = perda de carga distribuída (metros); 

f = coeficiente de atrito; 

L = comprimento da tubulação (metros); 

v = velocidade média (m/s); 

g = aceleração da gravidade (m/s2); 

D = diâmetro da tubulação (metros). 

Os principais fatores que são considerados para a escolha do material das 

tubulações são o diâmetro da tubulação, a pressão de serviço, as características do 

líquido, a declividade do terreno, a altura do aterro (quando as tubulações estiverem 

soterradas), tipo de solo, método de assentamento e seu custo econômico. Tsutiya 

(2001) destaca que a escolha do diâmetro de recalque é de fundamental importância 

para o cálculo das perdas de carga e, consequentemente, para o consumo de energia no 

conjunto elevatório. 

5.4.2. Redução no volume de água 

A demanda menor de água implica de forma direta na diminuição dos custos de 

energia elétrica, uma vez que a potência do conjunto elevatório será menor. Além disso, 

como foi verificado no capítulo 3, cada metro cúbico de água produzida nos SAA do 

Brasil consome aproximadamente 0,71 kWh, se for reduzido o volume de água no 

sistema, é reduzida a demanda por energia elétrica. Dentre os fatores a serem 
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considerados para a diminuição do volume de água em SAA destacam-se o controle de 

perdas de água e o uso racional de água. 

O controle de perdas de água em SAA é de fundamental importância para as 

companhias de saneamento básico, pois está diretamente relacionado com a receita e 

despesa das empresas. Do ponto de vista operacional, as perdas de água são 

consideradas correspondentes aos volumes não contabilizados compreendendo tanto as 

perdas físicas (que representam a parcela não considerada) como as perdas não físicas 

(que correspondem à água consumida e não registrada). 

Segundo Tsutiya (2001),  

“a redução de 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. As ações mais 

importantes para a redução dessas perdas são: o controle de pressões 

na rede de distribuição (por exemplo, utilizando válvulas redutoras de 

pressão), a pesquisa de vazamentos (visíveis ou não), redução no 

tempo de reparo de vazamentos e gerenciamento da rede”.  

A redução das perdas não físicas permite aumentar a receita tarifária, 

melhorando a eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do prestador 

de serviços. Essas perdas procedem de erros na macromedição28, erros na 

micromedição29, fraudes, ligações clandestinas, desperdício de água pelos consumidores 

de ligações sem hidrômetros, falhas no cadastro do usuário etc. No quadro 5.4 são 

dispostos os diversos usos da água nos SAA e a consequente divisão dos volumes que 

são efetivamente perdidos (físicos e não físicos). 

                                                
28 A macromedição é o conjunto de medições realizadas no SAA nos sistemas produtores e nos sistemas 
de abastecimento. Entre os exemplos de pontos de medição estão: a medição de água bruta captada, 
medição na entrada dos setores de abastecimento, medição de água tratada entregue por atacado a outros 
sistemas públicos (TSUTIYA, 2001). 
29 A micromedição relaciona-se ao consumo de unidades consumidoras. Como exemplo pode ser citado 
os hidrômetros instalados nas residências, estabelecimentos comerciais e industriais (TSUTIYA, 2001). 
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Quadro 5.4: Estruturação dos consumos e das perdas 

V
ol
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e 

pr
od

uz
id

o 

V
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V
ol
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es

 u
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iz
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Usos Faturados 

Consumidores normais 
Grandes consumidores 
Fornecimento em caminhões-pipa 
Outros  

V
ol

um
es

 n
ão

 f
at

ur
ad

os
 

Usos próprios 

Instalações administrativas 

Operação 

Descarga de redes 
Lavagem de reservatórios 
Lavagem de redes 
Outros  

Usos especiais 

Suprimento de emergência (caminhões-pipa) 
Combate a incêndios 
Suprimento social (favelas e áreas invadidas) 
Outros  

V
ol

um
es

 p
er

di
do

s Perdas físicas 
Vazamento/Arrebatamentos nas adutoras, redes e ramais 
Vazamentos e extravazamentos em reservatórios 
Outros 

Perdas  
não físicas 

Erros de micromedição e macromedição 
Ligações clandestinas 
Fraudes 
Política tarifária 
Lapso de cadastro (inativa, hidrômetro não-cadastro) 
Outros  

Fonte: Tsutyia, 2001 

5.4.3. Aumento no rendimento dos conjuntos motor-bomba 

Segundo Tsutiya (2001): 

“A eficiência ou rendimento de um motor elétrico é um parâmetro que 

indica a sua capacidade em converter a energia elétrica absorvida da 

rede em energia mecânica a ser fornecida ao eixo. Para gerir o 

processo de conversão eletromecânica, os motores utilizam-se de uma 

parcela da energia total absorvida, transferindo ao eixo a energia 

restante. A rigor, a parcela de energia retida nos motores, 

normalmente classificada como parcela de perdas30, não pode ser 

eliminada por ser inerente ao seu próprio funcionamento, mas 

reduzida a níveis aceitáveis”. 

                                                
30 As perdas nos motores elétricos subdividem-se em: perdas no cobre (dissipação do calor - efeito Joule), 
perdas mecânicas (atrito nos mancais), perdas no ferro, perdas suplementares (distribuição não uniforme 
das correntes do cobre) e outras perdas significativas (por exemplo, tempo de uso do motor) PERETO 
(1998) apud (TSUTYIA, 2001). 
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O rendimento do motor e seu fator de potência são características fixadas no 

projeto dos motores, sendo que estes valores variam de acordo com o percentual de 

carga que o motor fornece em relação a sua potência nominal. A figura 5.2 mostra um 

exemplo da variação do rendimento, fator de potência, rotação e corrente, em função da 

carga acionada. Verifica-se que o rendimento do motor permanece alto, entre 50 e 115% 

da carga, e diminui significativamente abaixo de 50% (TSUTIYA, 2001). 

 
Figura 5.2: Curva característica do motor em função do carregamento 

Fonte: Tsutiya, 2001 

Caso os motores sejam superdimensionados, estes não oferecem as melhores 

condições de fator de potência e rendimento o que também resulta em um custo de 

demanda maior que o necessário. Para reduzir os custos operacionais devem-se 

selecionar motores cuja potência nominal se situa próxima das solicitações mais 

frequentes. Por outro lado, quanto maior a potência, maior será o rendimento do motor, 

pois as perdas diminuem com o aumento da potência. Outro aspecto a se considerar é 

que motores de alta tensão tendem a ter rendimentos menores que os de baixa tensão, 

principalmente porque seus enrolamentos necessitam de maior isolamento (TSUTIYA, 

2001). 
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O rendimento da bomba centrífuga se relaciona com sua rotação conforme pode 

ser verificado na figura 5.3. A faixa de rendimento mais adequado ocorre quando a 

rotação específica situa-se na faixa de 40 a 60.  Para rotação específica abaixo de 40, o 

rendimento diminui rapidamente. Valores abaixo de 30 são raramente aceitos para 

bombeamento de água ou esgoto, exceto quando a bomba é pequena e a energia 

requerida é baixa31 (TSUTIYA, 2001). 

 
Figura 5.3: Rendimento da bomba em função da rotação específica 

Fonte: Tsutiya, 2001 

O rendimento de uma bomba pode variar em função da associação com outras 

bombas. Uma bomba que opera sozinha pode ter um rendimento adequado, no entanto, 

se essa bomba operar em combinação com outras, o seu rendimento pode diminuir. É 

importante destacar que geralmente os motores apresentam rendimentos elevados, 

mesmo nas mais variadas condições operacionais, o que não acontece com as bombas, 

que possuem melhor rendimento somente dentro de uma faixa pequena de vazão e 

altura manométrica (TSUTIYA, 2001).  

5.5. Redução do custo pela alteração do sistema operacional 

As três principais alterações operacionais dos SAA, que podem reduzir 

substancialmente os custos de energia elétrica são: a alteração do sistema 

                                                
31 As bombas podem apresentar diferentes formas do rotor podendo este ser: radial, axial ou misto 
(Francis e diagonal). É possível a existência de rotores diversos que apresentam a mesma rotação 
específica. Entretanto, usualmente, cada rotação específica corresponde a um tipo de rotor com 
características particulares que apresentam o melhor rendimento (TSUTIYA, 2001). 
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bombeamento-reservação, a utilização de variadores de rotação nos conjuntos motor-

bomba e a alteração nos procedimentos operacionais de ETA’s. Estas alterações são 

descritas nas seções seguintes.  

5.5.1. Alteração do sistema bombeamento-reservação 

A maioria dos SAA permite que a distribuição ocorra por meio da ação da 

gravidade, mas nos casos onde não é possível, são utilizadas estações elevatórias para 

recalcar água em reservatórios de distribuição sendo que as bombas que recalcam água 

para reservatórios são projetadas com capacidade para atender a demanda máxima 

diária. Nesses casos o bombeamento ocorre durante todas as horas do dia mantendo os 

reservatórios cheios ou com um nível de água pré-determinado.  

Este é o método operacional que tem sido tradicionalmente utilizado no Brasil, 

apresentado nas figuras 5.4, 5.5 e 5.6. No entanto, Tsutiya (2001) descreve métodos que 

permitem diminuir o custo com energia elétrica dos sistemas de bombeamento-

reservação. 

 
Figura 5.4: Bombeamento de água para reservatório de distribuição a montante 

Fonte: Tsutiya, 2001 

 
Figura 5.5: Bombeamento de água para reservatório de distribuição a jusante 

Fonte: Tsutiya, 2001 
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Figura 5.6: Bombeamento de água para a rede de distribuição com reservatório de sobra a jusante 

Nota: *LP = Linha de pressão 

Fonte: Tsutiya, 2001 

a) Alternativa operacional 1: A figura 5.7 mostra uma curva típica de consumo 

médio diário de uma cidade. Neste caso, a adução é contínua e constante com taxa de 

bombeamento igual à taxa de consumo médio diário. Essa alternativa é a que 

normalmente se utiliza para o projeto de sistema bombeamento-reservação. O volume 

mínimo de reservação é de 13% do total do consumo médio diário, determinado através 

do diagrama de massa e considerando somente as flutuações de demanda (TSUTIYA, 

2001). 

 
Figura 5.7: Curva de consumo com adução contínua 

Fonte: Tsutiya, 2001 
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b) Alternativa operacional 2: O bombeamento é realizado em horas fora de pico 

elétrico32. Se interromper o bombeamento no horário de pico, haverá um aumento na 

taxa de bombeamento de 14% e a reservação deverá ser acrescida de 7% em relação ao 

esquema operacional 1 conforme pode ser verificado na figura 5.8 (TSUTIYA, 2001).   

 

 
Figura 5.8: Bombeamento fora de pico, com aumento na reservação e na taxa de bombeamento 

Fonte: Tsutiya, 2001 

 

c) Alternativa operacional 3: O bombeamento no horário de pico será feito a 

uma taxa de 50% do consumo médio diário. Como mostra a figura 5.9, nos horários fora 

de pico, a taxa de bombeamento será de 7% acima do consumo médio diário, e a 

reservação mínima necessária de 16% (acréscimo de 3% em relação à alternativa 1). 

Esta alternativa, também, contempla a situação em que o bombeamento a uma taxa de 

100% seja realizado no horário de pico com duração menor que três horas (TSUTIYA, 

2001). 

 

                                                
32 Considera-se horário de pico, no sistema horo-sazonal, das 17:30 às 20:30 horas. 
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Figura 5.9: Bombeamento contínuo, com taxa de bombeamento no horário de pico de 50% do consumo 

médio diário 

Fonte: Tsutiya, 2001 

 

d) Alternativa operacional 4: Não haverá bombeamento no horário de pico 

elétrico assim como não haverá um aumento na taxa de bombeamento conforme mostra 

a figura 5.10. Neste caso se o sistema não dispuser de uma reservação suficiente para 

suprir o consumo de água durante o horário de pico, haverá a necessidade de se investir 

em volumes adicionais de reservação. Para sistemas com folgas, que não necessitam de 

volumes adicionais de reservação, a parada das bombas no horário de pico, resultará de 

imediato, em uma economia significativa de energia elétrica, sem nenhum investimento. 

O volume adicional de reservação representa cerca de 12,5% do consumo médio diário 

(TSUTIYA, 2001). 
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Figura 5.10: Sem bombeamento no horário de pico e sem aumento na taxa de bombeamento 

Fonte: Tsutiya, 2001 

5.5.2. Variação de rotação de bombas por meio da utilização de inversor de 

frequência33 

A operação de sistemas de bombeamento ocorre, usualmente, por meio do 

controle da vazão realizado por válvulas, que são manobradas de acordo com as 

necessidades operacionais de demanda. Neste caso, o ponto de operação do sistema é 

deslocado (ou seja, a intersecção da curva da bomba com a curva do sistema) por meio 

do aumento da perda de carga, progressivamente sobre a curva da bomba até encontrar 

o ponto desejado para uma determinada vazão, com a bomba operando com rotação, 

conforme exemplifica a figura 5.11. 

 

                                                
33 Esta seção está baseada em Rodrigues (2007) que trata em seu trabalho, aspectos relevantes para a 
utilização de inversores de frequência nos SAA. 
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Figura 5.11: Curva do sistema convencional com controle de vazão realizado por válvulas 

Fonte: Rodrigues, 2007 

Segundo Rodrigues (2007), outro método bastante comum em instalações de 

bombeamento é a utilização de um “by-pass” na saída do recalque, que tem a função de 

retornar parte da vazão recalcada ao reservatório de sucção fazendo com isso a dosagem 

da vazão aos níveis desejados. 

A utilização destes métodos operacionais penalizam, principalmente o primeiro 

deles, de forma significativa o sistema apresentando desvantagens, dentre as quais o fato 

de que a vazão máxima possível de ser controlada é aquela que passa pela tubulação 

quando o sistema não atua, ou seja, com a válvula de regulagem totalmente aberta, não 

possibilitando assim nenhum incremento de vazão. Outra desvantagem é que a ação de 

regulagem da válvula vai aumentando a perda de carga local e eleva, por conseguinte, a 

carga a montante da válvula de controle. Naturalmente, a vida útil dos equipamentos 

será comprometida, além disso, toda a energia excedente pode ser transmutada em 

vibração, provocando danos ao sistema de bombeamento, tubulações e válvulas 

(RODRIGUES, 2007). 

Wood e Reddy (1994) apud Rodrigues (2007) definem muito bem esse tipo de 

operação dizendo ser o mesmo que:  

“[...] conduzir um carro com o freio de mão acionado: o resultado é 

o desperdício desnecessário de energia”. 
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Quanto à conservação de energia, os sistemas de bombeamento são projetados 

em função de uma vazão e altura manométrica, tendo como referência as curvas de 

eficiência das bombas. Nesses casos, a mudança do ponto de operação, acarretará num 

rendimento inferior das bombas, o que aumenta o consumo de energia elétrica. 

Ambas as alternativas prejudicam a operação da bomba, pois a mesma opera 

com rotação constante N e vazão Q1, enquanto que a instalação opera ao longo de sua 

rotina com outras vazões Q2, Q3,..., etc., e que no máximo serão iguais a Q1. Em geral 

ou na maioria do tempo, as vazões demandadas serão menores que Q1. 

Em contraposição à operação anteriormente descrita, o inversor de frequência, 

por meio do controle da rotação do motor, altera a curva da bomba mantendo constante 

a curva do sistema, como apresentado na Figura 5.12. Dessa forma, o consumo de 

energia é proporcional à rotação do motor, ou seja, nem mais nem menos, apenas o 

necessário. Nos projetos planejados com a utilização de inversores de frequência 

geralmente existe a preocupação de se analisar cuidadosamente as curvas de rendimento 

das bombas. Rodrigues (2007) sugere que, para o melhor aproveitamento do rendimento 

da bomba, o ponto referente à demanda máxima esteja situado a direita da curva de 

melhor rendimento, com isso, na maior parte do tempo de operação, o sistema de 

bombeamento se encontrará na vizinhança das máximas possibilidades de eficiência do 

equipamento. 

 

 
Figura 5.12: Curva do sistema operando com inversor de frequência 

Fonte: Rodrigues, 2007 
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A seguir são apresentadas as principais vantagens de sistemas que utilizam os 

inversores de frequência segundo Rodrigues (2007): 

• “Economia significativa de energia elétrica - sendo a vazão 

diretamente proporcional à rotação, e a potência diretamente 

proporcional à rotação elevada ao cubo, verifica-se que para um 

menor valor de vazão recalcada, haverá também uma potência 

consumida correspondente muito menor; 

• Controle de velocidade submetendo o conjunto motor-bomba a 

uma carga muito menor - conforme evidenciado na Figura 5.12, 

cada valor de vazão corresponderá a um valor de carga que será 

menor em função da redução de rotação, se comparado com o 

sistema convencional de controle de vazão (Figura 5.11); 

• Boa eficiência - estudos mostram que o uso associado de 

inversores de frequência sugere a avaliação do ponto ou faixa de 

operação em que o sistema opera na maior parte do tempo e sua 

relação com as curvas de rendimento do conjunto motor-bomba, 

buscando assim explorar a maior possibilidade de ganho; 

• As pressões no sistema são mantidas bem próximas aos níveis 

mínimos requeridos; 

• As perdas físicas, diretamente associadas à pressão, se 

minimizam; 

• Controle operacional das bombas simplificado - a ação de 

controle da vazão ocorre com a mudança da rotação, o que 

acontece de forma suave, segura e confiável; 

• Melhor resposta em situações emergenciais - aumento de vazão 

para atendimento a incêndio, fechamentos em casos de 

rompimentos com minimização dos efeitos do regime transitório, 

etc.; 

• Eliminação do transitório causado com o acionamento e a 

parada de bombas - como a ação do inversor de frequência se 

faz de forma lenta e gradativa, tanto no acionamento como na 

parada, existe um tempo entre a intervenção propriamente dita e 

o resultado final esperado, ou seja, o conjunto motor-bomba 



 100

acelera ou desacelera, de acordo com a parametrização, de 

forma lenta e contínua. Dessa forma, as perturbações geradas 

pelos transitórios desaparecem. As ações de acionamento e 

parada com o inversor reduzem o “stress” no motor, bomba e 

acoplamento; 

• Controle do fator de potência, resultando assim um excelente 

fator de potência (próximo de 1); 

• “By-pass” de operação em caso de falha do inversor - se o 

inversor falhar, o motor pode ser operado diretamente na linha 

de entrada em operação contínua convencional; 

• Eliminação da alta corrente de partida e redução do pico de 

demanda (kVA) - O inversor de frequência se adapta para evitar 

sobrecargas causadas pela aceleração de alta carga de inércia; 

• Manutenção sem necessitar estar conectado ao sistema, bem 

como a redução desses custos; 

• Utilização tanto em motores assíncronos como síncronos; 

• O sistema de pulsos do inversor permite uma faixa de variação 

de frequência de 0 a 100%; 

• Aumento da vida útil da bomba, mancais e vedações pela 

diminuição do desgaste mecânico - como o sistema dotado de 

inversor atua na medida exata das necessidades operacionais, 

haverá uma preservação maior dos equipamentos e acessórios 

aumentando a vida útil; 

• Redução do nível de ruído e vibração - em sistemas 

convencionais, as condições de baixa vazão são sempre 

acompanhadas por ruídos e vibrações, geralmente causadas 

pelas válvulas de controle que se encontram parcialmente 

abertas, além de efeitos de cavitação; 

• Operação simultânea com vários motores; 

• Emprego em áreas e ambientes sensíveis, como aquelas em que 

se requerem motores à prova de explosão, resistência a 

ambientes e atmosferas químicas agressivas, entre outras; 
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• Redução de problemas de cavitação no sistema de bombeamento 

associados à operação de válvulas de controle a baixo fluxo; 

• Simplificação na rede de dutos através da eliminação de válvulas 

para o controle da vazão”. 

Ainda segundo Rodrigues (2007), as principais desvantagens de sistemas que 

utilizam os inversores de frequência são: 

• “Custo inicial relativamente alto; 

• O inversor de frequência requer conversores de potência além 

de técnicos especializados, devido aos circuitos sofisticados; 

• Introdução de distorções harmônicas da tensão, provocada 

pelo processo de conversão de potência e emissão de 

interferências eletromagnéticas - alteração da onda senoidal 

perfeita da rede elétrica concessionária; 

• Elevação da temperatura na superfície dos motores localizados 

em áreas de risco, ultrapassando o limite máximo de 

temperatura permitida para o local - caso a ventilação esteja 

acoplada ao eixo do motor, a redução da rotação promoverá 

um aumento na temperatura do mesmo, o que poderá causar 

explosões se instalado em locais ou atmosferas de risco 

(produtos inflamáveis); 

• Limitada distância entre o inversor de frequência e o motor - 

em casos de distância muito grande entre o inversor e o motor, 

excedendo o limite máximo, implicará na necessidade de 

inserção de outros equipamentos adicionais, tais como: filtro 

de interferência de frequência de radio e reator de linha; 

• Retorno discreto dos benefícios ou subutilização do 

equipamento em virtude da má localização de sensores no 

sistema, cuja função essencial é a emissão de parâmetros que 

servirão de referência ao inversor de frequência para as 

correções necessárias na velocidade - implementação de 

sensores de pressão, vazão e nível em pontos críticos do 

sistema aumentando o custo do investimento; 
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• Limitação do uso em sistemas de bombeamento de líquido com 

partículas em suspensão - esse tipo de sistema requer uma 

velocidade mínima de bombeamento e sem a qual haverá 

deposição de partículas ao longo da tubulação, podendo vir a 

ocorrer o comprometimento da capacidade de transporte pela 

obstrução parcial da seção da tubulação de recalque; 

• Alteração dos parâmetros da bomba - a operação com o 

inversor de frequência afetará parâmetros significativos da 

bomba com a mudança de velocidade como o rendimento e a 

potência, pois caso a utilização do inversor seja inadequada, a 

bomba pode operar muito tempo fora do seu ponto de ótimo 

rendimento; 

• Possibilidade de dano no isolamento dos motores, provocado 

pelos altos picos de tensão decorrentes da rapidez do 

crescimento dos pulsos gerados pelo inversor de frequência, 

bem como a alta frequência com que esses pulsos são 

produzidos. O aumento da temperatura decorrente da redução 

de velocidade, e consequente queda na ventilação, também 

podem afetar os materiais isolantes do motor; 

• O inversor de frequência pode requerer a instalação em 

ambientes menos agressivos dos que os motores geralmente 

ficam. Os componentes eletrônicos são menos tolerantes a 

locais corrosivos e com umidade”. 

5.5.2.1. O inversor de frequência 

Os inversores de frequência são equipamentos eletrônicos acoplados, aos 

conjuntos motor-bomba, cuja função é o acionamento com o controle da velocidade de 

rotação dos motores elétricos de corrente alternada. O processo se desenvolve pela 

variação do fluxo magnético que é proporcional à variação da tensão e da frequência da 

energia elétrica que alimenta o motor. É importante observar que para manter o torque 

constante, é preciso manter também o fluxo magnético constante. Desta forma, é 

necessário variar a tensão conjuntamente com a frequência de alimentação do motor.  
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Existem dois tipos de inversores de frequência que são caracterizados pelo seu 

princípio de controle, o escalar e o vetorial. Alguns inversores disponíveis no mercado 

já incorporam os dois tipos de controle em um mesmo equipamento. Com o inversor 

operando com controle escalar, o motor elétrico produzirá um ruído que se assemelha a 

um assovio, variando sua intensidade de acordo com a velocidade de rotação, já no 

controle vetorial esse ruído não é verificado. Isso ocorre porque no controle vetorial a 

onda gerada se aproxima muito mais de uma onda senoidal perfeita, enquanto que no 

escalar não (RODRIGUES, 2007).  

O inversor escalar opera tendo como referência uma curva V/F (tensão por 

frequência). Assim, para que o torque na carga se mantenha constante essa relação tem 

que ser mantida na mesma proporção, ou seja, ao se variar a frequência de alimentação 

do motor o inversor de frequência escalar deve variar a tensão de alimentação de tal 

forma que a relação entre ambos seja sempre a mesma. Por ser uma função da relação 

de V/F, este tipo de inversor não oferece altos torques em baixas rotações, pois o torque 

é função direta da corrente de alimentação. Este tipo de inversor permite ainda a 

parametrização da curva V/F, sendo indicado para partidas suaves, operação acima da 

velocidade nominal do motor e operação com constantes reversões. 

O inversor vetorial não possui uma curva parametrizada, na verdade essa curva 

varia de acordo com a solicitação de torque, portanto este possui circuitos que variam a 

tensão e a frequência do motor, através do controle das correntes de magnetização e do 

rotor. Este tipo de inversor é indicado para torque elevado com baixa rotação, controle 

preciso de velocidade e torque regulável. 

A função de um inversor de frequência não se limita a controlar a velocidade de 

um motor de corrente alternada, pois é necessário manter também o torque constante 

para que não haja alteração na rotação. 

5.5.2.2. Efeito do inversor de frequência no bombeamento 

Segundo Rodrigues (2007), com a alteração da rotação, as curvas de 

funcionamento da bomba (carga x vazão, etc.) são alteradas, mudando assim o ponto de 

operação do sistema, de acordo com as equações VI a IX: 
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                           (VI) Relação vazão x rotação 

                            (VII) Relação carga x rotação 

                (VIII) Relação potência x rotação 

       (IX) Relação tensão x rotação 

Para exemplificar o controle exercido pela variação da rotação sobre as 

características do bombeamento, seja uma curva carga x vazão (H) x (Q), para a rotação 

nominal (ou de referência NR), dada pela equação X: 

                      (X) Curva carga x vazão para a rotação nominal Nr 

Logo, por meio das equações VI a X, a curva carga x vazão para uma rotação 

qualquer N, poderá ser representada pela equação XI a seguir: 

    (XI) Curva carga x vazão para rotação N qualquer 

sendo, a, b e c coeficientes de ajuste da curva. A dependência da rotação N com a 

frequência f, é dada pela equação XII: 

                     (XII) 

Onde:  

P = número de pólos do motor AC;  

f = frequência (Hz). 

Tomando a rotação nominal para a frequência de 60 Hz, então a equação XI 

pode ser escrita em função da frequência de acordo com a equação XIII: 
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             (XIII) 

As demais curvas características da bomba, como as curvas de torque e de 

potência, podem ser obtidas de forma análoga à apresentada para a curva de carga, a 

equação XIV representa o caso particular da potência: 

         (XIV) 

sendo c, d e e, coeficientes de ajuste da curva de potência. 

Como descrito anteriormente, no caso do inversor escalar é mantida a relação 

V/F, assim para os valores nominais de tensão de 360 V, na frequência de 60 Hz, V/F = 

6, podendo ser construído o gráfico da tensão de alimentação/frequência e, observar sua 

relação direta com as equações XIII e XIV. Cabe observar que para valores de 

frequência superiores a 60 Hz (bomba trabalhando acima de sua rotação nominal), a 

relação V/F não se mantém constante. Como o torque é uma função da corrente de 

alimentação, ao diminuí-la, devido à redução da relação tensão/frequência, o torque cai, 

podendo produzir sobressaltos no motor (RODRIGUES, 2007). 

5.5.2.3. Aspectos relevantes para o uso de inversores de frequência 

A seguir, baseado no trabalho elaborado por Rodrigues (2007) são apresentados 

aspectos relevantes que, segundo o autor, devem ser considerados durante a avaliação 

da viabilidade do uso de inversores de frequência em SAA. A operação de um sistema 

de bombeamento remete à imagem de bombas funcionando de forma ininterrupta, 

produção, rotina operacional, consumo de energia elétrica e, como consequência, custo. 

Essa talvez seja a palavra chave de toda a discussão, o “custo”.  

“Quando existe a intenção de se empregar o inversor de frequência, 

a primeira pergunta que deveria ser feita seria: “Qual a expectativa 

do cliente ou empresa que pretende empregar um inversor de 

frequência no seu sistema?” 
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Trata-se de uma questão muito abrangente. Contudo ela é fundamental e toda 

discussão será levada em função dessa simples resposta. Elegendo hipoteticamente o 

“custo” como resposta à questão apresentada, surge a primeira orientação. O início de 

um estudo visando o emprego de inversor de frequência deve começar pelo profundo 

conhecimento do sistema, tendo como referência dois aspectos principais: 

• Sistema de tarifação (modalidade de cobrança, demanda contratada, etc.); 

• Características da unidade (topologia, rotina operacional, curva real do sistema, 

curva real da bomba, rendimento real, ponto de operação, pontos críticos, 

limitações, etc.). 

Essas informações são extremamente importantes para o desenvolvimento do 

trabalho. De posse delas, será possível associá-las à expectativa levantada na primeira 

questão. Sendo o “custo” a razão principal, talvez pequenos ajustes e mudanças no 

sistema de tarifação produziriam o resultado almejado. A análise e a definição de outra 

modalidade de cobrança, além da recontratação de uma nova demanda de potência, 

poderiam reduzir substancialmente os custos diretos. 

Por outro lado, os SAA são geralmente superdimensionados o que implica 

diretamente na questão tarifária, pois a contratação da demanda de potência está 

diretamente vinculada a este item. Outro fator bastante significativo é a possibilidade de 

mudança na rotina operacional da estação. Esta condição abre caminhos para a escolha 

de uma modalidade de cobrança mais vantajosa em função das demandas operacionais. 

Entretanto, alterações desse tipo quando solicitadas às concessionárias de energia 

elétrica, só podem ser revistas após seis meses de permanência nessa nova condição. 

É importante observar que todas essas alternativas não envolvem nenhum tipo 

de gasto financeiro e, na verdade, deveriam ser de pleno conhecimento, pois fazem parte 

do gerenciamento de um processo. Entretanto, isso não é o que ocorre na grande maioria 

dos SAA. Ainda considerando o “custo” o foco inicial da discussão e sendo possíveis os 

ajustes acima sugeridos, muito provavelmente o objetivo já seria alcançado de imediato 

sem investimento algum, apenas por meio da readequação da unidade o mais próximo 

da sua realidade.  
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Se o “custo” não for o foco principal, ou que os resultados atingidos com as 

readequações do sistema de cobrança de energia elétrica e as mudanças nas rotinas 

operacionais não tenham sido satisfatórias, deve ser iniciada a segunda etapa, que é a 

identificação de pequenas obras e investimentos, com valores abaixo do custo de 

aquisição de um inversor de frequência, que poderiam ser implementadas.  

O conhecimento das curvas da bomba, do sistema, das faixas de vazão e o 

rendimento do conjunto motor-bomba possibilitam identificar o intervalo de rendimento 

e carga em que o sistema mais opera. De imediato esses dados fornecerão uma 

excelente indicação se o inversor de frequência será ou não uma alternativa adequada. 

Segundo Rodrigues (2007),  

“Curvas de bombas com perfis muito planos, ou seja, com baixa 

variação de carga, não são as melhores para associação com 

inversor de frequência, visto que certas faixas de variações de vazão, 

pouco ou quase nada refletirão em termos de variações de carga e, 

consequentemente, muito pouco será o beneficio de economia se 

comparado com uma operação pelo sistema convencional”. 

O melhor dimensionamento possível do conjunto motor-bomba é aquele em que 

o ponto de operação, correspondente a máxima vazão, esteja localizado a direita das 

curvas de melhores rendimentos. Isso permitiria que ao longo da faixa de vazão em que 

se opera, o sistema flutuasse pelos melhores rendimentos do conjunto, alcançando assim 

resultados mais efetivos em termos de economia. Nesse caso a substituição do conjunto 

motor-bomba existente seria uma alternativa a ser considerada. Outra possibilidade a ser 

verificada, é a substituição da estrutura de bombeamento. Projetos antigos apresentam 

conexões em 90º que aumentam bastante a perda de carga, assim como válvulas de 

retenção que também contribuem para isso. Uma operação convencional do sistema, 

através de válvula de controle de fluxo combinada com um conjunto motor-bomba bem 

ajustado à realidade operacional da unidade, traria mais benefícios do que mantido um 

conjunto motor-bomba superdimensionado mesmo que associado a um inversor de 

frequência. 
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Se após todas essas considerações ainda existir o interesse pelo emprego do 

inversor de frequência, inicia-se então a terceira e mais laboriosa das etapas do estudo, o 

levantamento de todos os dados e parâmetros necessários do sistema para uma avaliação 

mais conclusiva. A mudança na rotação do conjunto implica na alteração de “todos” os 

parâmetros da bomba, ou seja, ao se alterar a rotação mudam além da vazão e da carga, 

a potência consumida e, principalmente, o rendimento. Chega-se nesse ponto numa 

outra questão crucial: 

“Existe alguma vantagem em se alterar as rotações e passar a 

trabalhar com rendimentos do conjunto muito baixos?” 

(RODRIGUES, 2007) 

É nesse aspecto que a questão do emprego do inversor de frequência começa a 

apresentar dúvidas. Alterações nas rotações trarão benefícios como a redução da carga, 

da potência consumida, da preservação do conjunto contra o “stress” da operação com 

válvula de controle, etc. Entretanto, haverá um preço a ser pago, na forma da perda de 

rendimento, aumento da temperatura do conjunto motor-bomba, desgaste do isolamento 

do bobinado do motor, etc. A resposta tem relação direta com o custo-benefício disso, e 

aí a questão passa a ser uma avaliação pessoal e que envolve múltiplos fatores além da 

própria questão técnica. 

Dados de rendimentos nominais mínimos de motores, apresentados na tabela 

5.1, e curvas de bombas demonstram que conjuntos de potência muito baixa, menor que 

7,5 kW, inviabilizam qualquer associação com inversor, se o aspecto for puramente a 

redução do consumo de energia elétrica, visto que geralmente os mesmos apresentam 

valores de rendimento relativamente mais baixos. Dentro desse enfoque, dificilmente os 

ganhos com a redução de velocidade seriam significativos a ponto de compensar a 

grande perda de rendimento. 
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Tabela 5.1: Rendimentos nominais mínimos para motores elétricos no Brasil 

 
Fonte: Aneel, 2002 apud Rodrigues, 2007 

Felizmente, existe a possibilidade de desenvolvimento de um estudo prévio que 

sirva de referência na tomada dessa decisão. Essa terceira etapa é a mais laboriosa, pois 

necessitará do levantamento de alguns dados em campo, com o auxilio de aparelhos 

mais sofisticados. No mínimo são requeridos sensores de pressão e medidores de vazão, 

perfeitamente posicionados no sistema de bombeamento para aquisição de informações 

dinâmicas a respeito da operação. É desejável a aquisição de dados elétricos para 

composição deste estudo, tais como: tensão, corrente, rotação do motor, fator de 

potência, etc. A falta de dados consistentes conduzirá a avaliações incompletas e 

equivocadas. 

No geral, os dados mais relevantes e significativos para composição da análise 

prévia são: 

• Curva do sistema apresentando a relação vazão x carga ao longo da operação; 

• Curva da bomba para rotação nominal, também em relação a vazão/carga; 



 110

• Rotação da bomba; 

• Rendimento do conjunto motor-bomba; 

• Parâmetros elétricos do sistema (tensão, corrente e fator de potência); 

• Pressão a montante e a jusante do bombeamento, além do ponto crítico. 

A partir disso será possível elaborar todos os cálculos referentes ao sistema 

operando com um inversor de frequência associado. 

Como se pode constatar, o inversor de frequência não foi concebido para 

resolver todos os problemas, e sim para servir de ferramenta dentro de um processo que 

requer um bombeamento, buscando melhorar e otimizar a operação do sistema. Cada 

caso deve ser estudado individualmente e ponderando as diversas alternativas em 

função dos recursos disponíveis (físicos e financeiros).  

Esta dissertação procurou analisar o desempenho operacional de um inversor de 

frequência associado a um sistema de bombeamento. No entanto, muitos motivos e 

critérios podem conduzir ao emprego ou não dessa tecnologia. A figura 5.13 apresenta 

um fluxograma, elaborado por Rodrigues (2007), com critérios que devem ser 

considerados na análise de viabilidade do emprego de inversores de frequência. 
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Figura 5.13: Fluxograma dos critérios para emprego do inversor de frequência 

Fonte: Rodrigues, 2007. 
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5.5.3. Alteração nos procedimentos operacionais de ETA’s 

O conhecimento do processo de tratamento, das técnicas operacionais, de 

informações sobre os equipamentos eletro-mecânicos e das instalações elétricas são 

importantes para a redução nos custos de energia elétrica em ETA’s. A figura 5.14 

apresenta os processos e operações unitárias de uma ETA convencional. 

 
Figura 5.14: Processos e operações unitárias componentes de uma ETA convencional 

Fonte: Tsutiya, 2001 

A complexidade das ETA’s varia de acordo com características da qualidade da 

água bruta que é tratada, do padrão de potabilidade a ser atendido e da vazão a ser 

tratada. Na figura 5.15 é possível verificar um fluxograma geral de uma ETA e seus 

principais componentes. 
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Figura 5.15: Fluxograma de uma ETA 

Fonte: Tsutiya, 2001 

Os principais pontos de consumo de energia elétrica em uma ETA são bombas 

dosadoras de produtos químicos, equipamentos de mistura rápida, equipamentos de 

floculação, bombas para lavagem dos filtros, bombas para recalque de água de 

utilidades, bombas para remoção de lodo e bombas para a recuperação da água de 

lavagem de filtros. 

Segundo Tsutiya (2001), os equipamentos de maior potência de uma ETA 

convencional, que podem sofrer alterações operacionais que efetivamente diminuem os 

custos de energia elétrica são: 
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• Bombas para lavagem dos filtros: uma ETA gasta em média de 2% a 5% do 

volume de água produzido no processo para lavagem dos filtros, portanto, é o 

maior volume de água gasto no processo de tratamento. Logo, a lavagem de 

filtros deve ocorrer, preferencialmente, fora do horário de pico; 

• Bombas para a recuperação da água de lavagem dos filtros: uma recomendação 

usual, é que o retorno da água de lavagem não ultrapasse a 10% da vazão da 

água bruta afluente à ETA, de modo a permitir que não haja nenhum prejuízo 

no processo de coagulação-floculação, dosagem de coagulante e sobrecarga 

hidráulica nas unidades de tratamento. As bombas devem ser operadas fora do 

horário de pico, caso não seja possível, recomenda-se utilizar um gerador de 

energia elétrica34; 

• Bombas para remoção do lodo: o volume de água gasto na operação dos 

decantadores compreende não apenas o volume de água que corresponde a 

descarga do lodo, como também o volume de água gasto em sua limpeza. As 

bombas devem ser operadas fora do horário de pico; 

• Bombas para o recalque de águas de utilidades: são geralmente volumes de 

águas gastos na lavagem de tanques de produtos químicos, preparo de soluções, 

entre outros. As bombas devem ser operadas fora do horário de pico. 

5.6. Redução do custo pela automação dos SAA 

Com o avanço da engenharia de controle e automação nos últimos anos foi 

possível o desenvolvimento de computadores e equipamentos sofisticados para serem 

utilizados nos SAA. Embora o investimento nesses equipamentos sejam maiores, a 

comparação técnico-econômica entre a sua utilização ou não, normalmente leva a optar 

pelo seu emprego, pois diminuem os custos de pessoal, reduz o consumo de energia 

elétrica e de produtos químicos, melhora a eficiência dos processos e aumenta a 

segurança na operação do sistema (TSUTIYA, 2001). 

Quanto maior o número de informações usadas pelo sistema de automação para 

análise e tomada de decisão, menor a participação do homem no processo a ser 

controlado. O último passo, idealizado, é a total substituição do homem, capturando 

suas ações intuitivas em tempo real por programas computacionais, denominados 

                                                
34 Essa é a alternativa a ser analisada em qualquer processo industrial que precise operar no horário de 
pico. 
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sistemas especialistas (TSUTIYA, 2001). O quadro 5.5 ilustra os diferentes níveis de 

automação. 

Quadro 5.5: Níveis de automação 

 
Fonte: Tsutiya, 2001 

Um sistema de controle de processos tem por objetivo trazer uma ou mais 

variáveis a um valor igual ou muito próximo a um referencial pré-estabelecido, em um 

intervalo de tempo aceitável. Para se realizar a medida desta(s) variável(is) é necessário 

um dispositivo inserido no processo, que é denominado sensor. O valor medido é 

subtraído do valor referência, gerando uma informação de erro (retroalimentação). 

Dessa maneira, o objetivo do sistema de controle será cumprido quando essa 

informação for nula ou bem próxima disto. O erro, então, alimentará o controlador. Este 

é um dispositivo que pode executar diferentes ações com o intuito de trazer a variável 

controlada ao seu valor desejado. A esse conjunto de ações do controlador, denomina-se 

algoritmo ou estratégia de controle. O sinal de saída do controlador é responsável direto 

pelo modo de atuação do sistema no processo. Esse sinal vai para outros sistemas 

chamados de atuadores que acionam os elementos finais de controle (válvulas, bombas 

etc.) e, assim, modificam o valor da variável controlada. Todos esses elementos, assim 

dispostos, constituem um sistema de controle automático (TSUTIYA, 2001). 

A automação assegura a obtenção da garantia da qualidade de processos, assim 

como, a otimização da rotina operacional que pode ser traduzida em aumentos de 

produtividade e redução de custos operacionais. Nos SAA verifica-se que o segundo 

maior custo com a operação é o consumo de energia elétrica, sendo os sistemas de 

bombeamento os maiores responsáveis por este consumo. Logo, a maioria das 

intervenções realizadas com a tecnologia de automação tem o propósito de otimizar a 

operação destes sistemas. A seguir são descritos exemplos de aplicações da automação 

nos SAA. 
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5.6.1. Monitoramento da qualidade da água bruta 

Quando a captação de água ocorre em corpos d’água sujeitos a lançamentos 

industriais, normalmente é necessário um consumo maior de produtos químicos e de 

energia elétrica para o tratamento de água. Uma alternativa adequada para a solução 

deste problema é o monitoramento da qualidade da água do corpo de captação, para que 

o processo de tratamento seja interrompido, quando se constatar uma deterioração 

significativa das características da água bruta (TSUTIYA, 2001). 

Para a implantação desse sistema é necessário a instalação de sensores de 

qualidade de água no corpo d’água, assim como, uma estrutura de transmissão do sinal 

dos sensores para a ETA, onde um sistema computacional poderia intervir no sistema de 

bombeamento de captação de água bruta. 

5.6.2. Controle de bombeamento de água bruta 

De acordo com Tsutiya (2001), o controle das bombas de água bruta pode ser 

feito, considerando ou não, a existência do reservatório de água. No caso de ser um 

reservatório de água após a ETA (caso mais comum), o controle das bombas de água 

bruta é feito através da variação no nível do reservatório. 

Quando o nível do reservatório alcançar um valor máximo, um sinal seria 

enviado a um controlador para interromper o bombeamento. Abaixo de um nível 

mínimo, o sinal enviado do medidor de nível fará com que o controlador acione as 

bombas de captação da água bruta. Quando o abastecimento é feito diretamente da 

ETA, ou seja, sem reservação, o controle das bombas de água bruta é feito através de 

medidor de vazão instalado após a ETA. Geralmente, o sinal é enviado por esse medidor 

a uma bomba com inversor de frequência que ajusta a rotação da bomba, diminuindo ou 

aumentando a vazão de bombeamento de água bruta (TSUTIYA, 2001). 

5.6.3. Controle de bombeamento de água tratada 

Após a filtração e desinfecção, a água tratada é normalmente encaminhada a um 

reservatório de água. O nível do reservatório é função do consumo de água e varia de 

acordo com o sistema de distribuição de água. Quando o sistema de distribuição é 

através de bombeamento para a rede e para o reservatório de jusante, as bombas são 
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ligadas/desligadas ou a rotação da bomba é alterada em função da demanda de água. As 

bombas podem ser controladas da ETA ou de um centro de controle de distribuição de 

água (TSUTIYA, 2001). 

5.6.4. Automação de ETA’s 

A automação do processo na ETA envolve o monitoramento de características 

da água, da vazão afluente, das variáveis de controle e a otimização dos parâmetros 

operacionais, tais como dosagem de produtos químicos, gradientes de velocidade na 

mistura rápida e na floculação e características da água decantada, filtrada e tratada. 

Dentre os benefícios da automação no tratamento de água, com relação ao 

processo, está o aumento da eficiência, a otimização do consumo de energia elétrica e 

de produtos químicos, detecção de alterações no processo e execução automática de 

medidas corretivas. Para os equipamentos, os benefícios decorrem da identificação de 

problemas no funcionamento por meio de um sinal de alerta, aumento da capacidade de 

diagnóstico de defeitos, desligamento automático impedindo danos maiores e o aumento 

da vida útil dos equipamentos. Com relação ao pessoal, a automação proporciona 

informação confiável sobre o processo, operação mais segura, otimização da mão de 

obra, capacidade de resolver rapidamente problemas analíticos, minimização do 

potencial de erro humano, automação de toda a planta de operação, decréscimo das 

planilhas de trabalhos manuais e registros mais completos de dados de operação 

(TSUTIYA, 2001). 

O funcionamento satisfatório de uma ETA automatizada está condicionado às 

vazões afluentes (de água bruta e de possível reuso da água de lavagem de filtros e de 

descargas de decantadores) e à qualidade da água bruta e da água tratada. 

Durante a elaboração desta dissertação, o autor realizou visita técnica a uma das 

Estações de Tratamento de Água no município de Conselheiro Lafaiete (MG). Com a 

realização da visita foi possível verificar as rotinas operacionais desta etapa dos SAA e 

conhecer melhor a existência (no caso, ausência, como provavelmente ocorre na grande 

maioria dos SAA do Brasil), da gestão da energia no processo produtivo. 



 118

5.7. Redução do custo pela geração de energia elétrica 

As principais alternativas para a geração de energia elétrica que poderão ser 

viáveis para serem aplicados em SAA são o aproveitamento de potenciais energéticos e 

o uso de geradores no horário de pico. 

Nos SAA muitas vezes é necessário a construção de um reservatório de 

acumulação de água35 e tradicionalmente, este possui pequena altura de queda, tendo 

como único objetivo acumular o excesso de água no período chuvoso e liberá-lo quando 

a vazão do curso d’água se torna incapaz de atender à demanda. Entretanto, com o 

aumento nos custos de energia elétrica e o desenvolvimento de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs), o potencial hidráulico proporcionado pelo desnível dessas 

barragens pode apresentar potencial técnico e econômico para a geração de energia 

elétrica. Com isso seriam obtidos vários benefícios, entre os quais, a redução dos gastos 

com energia elétrica (junto às concessionárias de energia), segurança no fornecimento 

de energia elétrica para os SAA (até mesmo autossuficiência energética), sem impactos 

ambientais adicionais. 

O uso de geradores de energia elétrica no horário de pico também é uma 

alternativa para a geração de energia elétrica em SAA. Esses geradores podem ser 

movidos a diesel, que tem como vantagens o baixo investimento inicial e o retorno 

rápido do investimento; ou a gás, que é um combustível mais limpo e mais adequado 

para cogeração. Além disso, possuir um grupo gerador no SAA garante o suprimento de 

energia elétrica e manutenção das operações durante sinistros, como por exemplo, 

blecautes (TSUTIYA, 2001). 

5.8. Programas de racionalização do uso de energia no setor de saneamento básico 

Os programas de racionalização do uso de energia elétrica têm como objetivo 

fundamental a eliminação de desperdício, pois o consumo racional ocasiona o máximo 

desempenho com o mínimo de consumo, sem comprometer a segurança e a qualidade 

dos serviços. Esses programas são desenvolvidos reconhecendo que a energia elétrica é 

um insumo de alto custo e que deve ser utilizado da forma mais eficaz. 

                                                
35 A construção de reservatórios ocorre quando a vazão mínima do curso d’água for inferior ao necessário 
para atender a demanda de água. 
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5.8.1. Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS) 

O governo federal possui um programa permanente há treze anos que objetiva a 

modernização do setor de saneamento básico do Brasil. O Programa de Modernização 

do Setor de Saneamento (PMSS) proporciona apoio técnico para o desenvolvimento de 

mudanças nos órgãos e entidades do setor saneamento, especialmente os prestadores de 

serviços (municipais e estaduais). O foco de atuação do programa tem sido a 

reestruturação dos prestadores públicos, com ações nas áreas institucional, operacional, 

administrativa, financeira, comercial e jurídica (MCIDADES, 2009). 

Além do apoio direto o PMSS estuda arranjos alternativos de gestão que 

permitam o melhor desempenho do prestador de serviços. Segundo MCIDADES 

(2009): 

“todo o processo de apoio às intervenções de mudança e melhoria dos 

órgãos e entidades do setor de saneamento, em especial dos 

prestadores de serviço, deve estar vinculado a propósitos e 

compromissos claros de mudança sendo continuados na medida em 

que as avaliações demonstrem avanços na obtenção de resultados 

concretos de mudança, expressos na melhoria de desempenho, 

conforme os objetivos acordados”. 

Com o intuito de amenizar o problema crônico das perdas de água e energia 

elétrica nos SAA brasileiros, foi formado dentro do escopo do PMSS, um projeto 

demonstrativo técnico e institucional visando o gerenciamento integrado de perdas de 

água e do uso de energia elétrica em SAA, denominado Projeto COM + ÁGUA. O 

projeto tem como parceiros prestadores de serviço de saneamento interessados em 

implementar um novo modelo de gestão, com foco no gerenciamento integrado e 

participativo do controle e redução das perdas de água e do uso de energia elétrica. 

O projeto, concebido em cinco áreas temáticas, se desdobra em nove subprojetos 

de forma a facilitar a operacionalização, a agregação de pessoas e a distribuição de 

tarefas conforme é mostrado na Figura 5.16 (MCIDADES, 2009).  
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Figura 5.16: Projeto COM + ÁGUA: Inter-relações das áreas temáticas e subprojetos  

Nota: Perdas aparentes são também denominadas perdas físicas e perdas reais, perdas não físicas 

Fonte: MCIDADES, 2009 

Para cada um dos subprojetos é alocado um coordenador e um grupo de trabalho 

que elabora os planos de ação específicos e acompanham a implementação. O conceito 

de desenvolvimento integrado é importante, pois afirma que não há predominância de 

um subprojeto sobre o outro, reforçando a necessária articulação que deve ocorrer entre 

os mesmos (MCIDADES, 2009).  

Com relação ao subprojeto quatro, gestão de energia elétrica, os diagnósticos 

situacionais consideram os índices de perdas na distribuição e de consumo de energia 

elétrica em SAA, presentes no SNIS. Com essas informações é possível obter o escopo 

do plano de ação que tem como objetivo principal, implementar medidas para a 

melhoria da eficiência elétrica e hidráulica nos sistemas de bombeamento e da gestão da 

energia elétrica, visando a redução dos gastos e custos com esse importante insumo dos 

SAA (MCIDADES, 2009).  

As ações de eficiência energética, do ponto de vista operacional, referem-se à 

otimização e automação de procedimentos e melhoria de rendimento dos conjuntos 

motor-bomba. As ações administrativas focam na gestão das contas de energia elétrica 
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em todas as instalações do processo produtivo, desde as elevatórias de água tratada, às 

elevatórias de água bruta, contemplando os processos das ETA.  

Dentre as práticas de gestão da energia elétrica, são elaborados diagnósticos com 

base em indicadores como fator de carga, custo médio da energia elétrica consumida 

(R$/MWh) e de eficiência (kWh/m3).  

5.8.2. Programa de Eficiência Energética no Saneamento Ambiental (PROCEL 

SANEAR) 

A Eletrobrás, por intermédio do Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (PROCEL), desenvolve o Programa de Eficiência Energética no Saneamento 

Ambiental (PROCEL SANEAR) que atua de forma conjunta com o Programa Nacional 

de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA) e o PMSS.  

O programa objetiva promover ações que visem ao uso eficiente de energia 

elétrica e água em sistemas de saneamento ambiental, incluindo os consumidores, 

segundo uma visão integrada de utilização desses recursos. Além disso, incentiva o uso 

eficiente dos recursos hídricos, como estratégia de prevenção à escassez de água 

destinada à geração hidroelétrica e contribui para a universalização dos serviços de 

saneamento ambiental, com menores custos para a sociedade e benefícios adicionais nas 

áreas de saúde e de meio ambiente (ELETROBRAS, 2009). De acordo com 

ELETROBRAS (2009), as principais ações em andamento do programa estão divididas 

em cinco áreas descritas a seguir. 

Ações institucionais: incremento de dados que reflitam o uso da energia elétrica 

pelo setor de saneamento no SNIS, estruturação de chamadas públicas de projetos de 

eficiência energética no setor de saneamento e a criação de um fundo setorial de 

pesquisas em saneamento.  

Ações de educação e capacitação: Programa de sensibilização e capacitação em 

parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES).  

Ações tecnológicas: desenvolvimento de modelo reduzido para simular a 

automação, supervisão e controle de SAA e o apoio à implantação de laboratórios para a 

avaliação e difusão de equipamentos economizadores de água.  
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Ações de financiamento: reestruturação de linhas de financiamento existentes 

para saneamento, de forma a incorporar requisitos de eficiência energética e controle e 

redução de perdas de água. Além disso, as concessionárias de energia elétrica poderão 

utilizar recursos da Reserva Global de Reversão (RGR)36 para financiamento de 

projetos de eficiência energética em saneamento.  

Ações de marketing e comunicação: Estruturação da categoria saneamento 

ambiental no prêmio PROCEL37. 

 

 

***** 

 

 

Neste capítulo foi abordada a crescente preocupação mundial no que concerne à 

utilização mais eficiente e eficaz do insumo energia nos processos produtivos de 

produtos e serviços. Está sendo elaborada a norma internacional ISO para certificação 

de SGE com o objetivo precípuo de fornecer suporte para unidades industriais 

integrarem a eficiência energética em suas práticas de gestão usando a metodologia 

“Plan-Do-Check-Act (PDCA)”. Como foi descrito neste capítulo, o plano de ação de 

um programa para a implementação de um SGE pode atuar por meio de várias 

alternativas nos SAA desde medidas administrativas simples, como, por exemplo, 

alteração da estrutura tarifária, a medidas operacionais mais complexas, como a 

utilização de barragens para a geração de energia hidroelétrica de forma a garantir um 

suprimento energético mais confiável nos SAA. O governo brasileiro tem realizado 

                                                
36 Reserva Global de Reversão (RGR) é um encargo do setor elétrico brasileiro pago mensalmente pelas 
empresas concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com a finalidade de 
prover recursos para reversão e/ou encampação, dos serviços públicos de energia elétrica. Seu valor anual 
equivale a 2,5% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação do 
serviço de eletricidade sendo limitado a 3,0% de sua receita anual (ANEEL, 1999). 
37 O Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, concedido pelo Ministério de Minas foi 
instituído em 1993, como forma de reconhecimento público ao empenho e aos resultados obtidos pelos 
diversos agentes que atuam no combate ao desperdício de energia. O Prêmio é concedido anualmente a 
várias categorias, como Transportes, setor energético, edificações, etc (ELETROBRAS, 2009).  
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esforços, por meio dos programas de modernização do setor de saneamento (PMSS) e 

Procel Sanear, com o intuito de aumentar a eficiência energética e incorporar a gestão 

da energia nos SAA do Brasil. Entretanto, ainda existe um grande caminho a ser 

percorrido para que o setor de saneamento no Brasil incorpore práticas de gestão da 

energia em seus processos produtivos.  
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6 . AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DE SAA: 

UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E DO 

SOFTWARE EPANET NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO CESA 

 

Os item 6.1 a 6.4 deste capítulo resumem artigo, elaborado por Duarte et al. 

(2008), sobre a utilização de indicadores de desempenho de energia elétrica, aplicados a 

alguns SAA hipotéticos, que são também apresentados aqui, com pequenas 

modificações. A utilização destes indicadores permite conhecer e avaliar melhor a 

eficiência energética dos SAA, de forma a estabelecer prioridades de intervenção nos 

mesmos.  

Além disso, foram realizadas simulações da rede de distribuição de água do 

Centro Experimental em Saneamento Ambiental (CESA) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, a partir do software EPANET 2.0, para avaliar o consumo de energia 

elétrica em sistemas que utilizam bombeamento com rotação constante e variável. Os 

resultados dessas simulações são apresentados e discutidos nos item 6.5 a 6.8. 

6.1. Utilização de indicadores de desempenho em SAA 

Avaliar a eficiência energética é importante para estabelecer prioridades de 

intervenção nos SAA e para controlar a eficácia das medidas implementadas. No 

entanto, esta tarefa não é trivial, sendo aconselhável a utilização de indicadores de 

desempenho. De acordo com Duarte et al. (2008), o consumo de energia depende de 

aspectos relacionados com:  

• “Procedimentos de operação que influenciem a quantidade de 

energia consumida ou os períodos de maior consumo e os 

respectivos custos;  

• Procedimentos de manutenção, incluindo a manutenção do 

equipamento de bombeamento e das redes (por exemplo, nível 

de perdas físicas);  

• Equipamento elevatório utilizado (por exemplo, bombas de 

velocidade fixa/variável, eficiências das bombas para as vazões 

bombeadas);  



 125

• Topologia do sistema, dependendo das opções de projeto;  

• Contexto externo, independente das políticas de gestão (por 

exemplo, topografia da área atendida, localização das fontes 

de água e dos pontos de consumo)”. 

As medidas de gestão adotadas para reduzir o consumo de energia elétrica, 

podem focar nestes aspectos, com exceção do último, que está relacionado ao contexto 

externo. Pode ser relativamente fácil avaliar o efeito de medidas de operação e 

manutenção adotadas, apenas comparando os consumos de energia antes e depois da sua 

implementação. O desafio principal em termos de avaliação ocorre na fase do 

diagnóstico, onde Duarte et al. (2008) afirma que surgem dúvidas como:  

“Qual é a eficiência do SAA atualmente? Qual é o subsistema menos 

eficiente? Qual é o potencial de melhoria do SAA?”  

Nas seções seguintes será discutida a aplicabilidade de índices de energia em 

SAA, a informação que estes fornecem, os procedimentos de avaliação e as suas 

limitações. São utilizados índices de desempenho que comparam a energia utilizada em 

um cenário, em contraposição com a energia mínima teórica necessária no contexto 

externo verificado. Para facilitar o entendimento da aplicação dos índices de energia, 

apresentam-se estudos de casos de SAA hipotéticos. 

6.2. Índices para avaliação da eficiência energética de SAA 

Para Duarte et al. (2008): 

“O consumo específico de energia depende da topografia do terreno. 

(...) É esta a razão que inviabiliza a utilização destes indicadores 

comparar sistemas entre si, com vista a estabelecer prioridades de 

intervenção”.  

Os autores propõem novos índices que contribuem para eliminar esta lacuna e 

comparam a energia fornecida a um SAA, com a energia mínima teórica necessária para 

satisfazer os consumos em todos os pontos da rede de distribuição à pressão mínima 

requerida em cada caso. Ao se considerar a situação ideal de inexistência de perdas de 
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carga no sistema é possível obter a energia mínima teórica. Em cada sistema, a cota 

topográfica de referência (zero) corresponde à do ponto de consumo com menor cota.  

Segundo Duarte et al. (2008): 

“Por facilidade de exposição e dado que os consumos nas redes de 

distribuição são, em geral, variáveis no tempo, são apresentados a 

seguir o cálculo das potências nos SAA”.  

Por definição, a potência do escoamento numa seção de um sistema em pressão 

é dada pela equação XV (AZEVEDO NETO, 1977):  

Pe = γ . Q . H                                                        (XV)  Potência do escoamento 

 

Sendo: 

Pe  = Potência do escoamento (W); 

γ = peso volumétrico da água (9800 N/m3); 

Q = vazão escoada (m3/s); 

H = carga hidráulica na seção em relação a um dado referencial (m.c.a)38. 

A seguir são listados os vários tipos de potência do escoamento, considerados 

por Duarte et al. (2008), em um SAA, e na Figura 6.1 estas potências estão 

representadas. 

• “Potência fornecida, que quantifica toda a potência efetivamente 

fornecida ao sistema no instante em análise (nas diversas 

origens), medida em relação à cota de referência adotada;  

• Potência mínima (teórica), que resulta da soma das potências 

necessárias em todos os pontos de consumo para satisfazer as 

respectivas pressões mínimas (pi
min), medidas em relação à cota 

de referência adotada;      

• Potência em excesso (teórica), que corresponde à diferença entre 

a potência fornecida e a potência mínima;  

                                                
38 Metros de coluna de água (mca). 
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• Potência dissipada, que quantifica a potência dissipada no 

escoamento (ou seja, nas perdas de carga);  

• Potência disponível, que é dada pela diferença entre a potência 

fornecida e a potência dissipada;  

• Potência supérflua, que corresponde à potência fornecida ao 

sistema além da soma da potência mínima com a potência 

dissipada”. 

 
Figura 6.1: Representação dos vários tipos de potência num SAA 

Fonte: Duarte et. al., 2008 

Ainda segundo Duarte et al. (2008), para que o consumidor localizado na cota 

de menor altitude seja abastecido com a pressão mínima necessária, os demais 

consumidores receberão potência superior à necessária, dado que cada unidade de vazão 

de uma dada origem é fornecida com a mesma potência para todos os pontos de 

consumo que essa origem abastece. A potência em excesso teórica do sistema é obtida 

subtraindo da potência fornecida ao sistema (Pforn), a potência mínima necessária (Pmin = 

Σ Pi
min), ou seja, Pexc = Pforn- Σ Pi

min.   

A energia fornecida ao sistema é proveniente de uma origem (por exemplo, um 

reservatório) com carga hidráulica H. Logo, a potência fornecida, no instante t, é dada 

pela equação XVI (DUARTE et. al., 2008): 

Pforn (t) = γ . Qforn (t) . H (t)                                (XVI) Potência Fornecida no instante (t) 
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Sendo: 

Pforn (t) = Potência fornecida ao sistema no instante t (W); 

γ = peso volumétrico da água (9800 N/m3); 

Qforn (t) = vazão aduzida no sistema no instante t (m3/s); 

H (t) = carga hidráulica na origem no instante t medida em relação ao referencial 

adotado (ou seja, cota do nível de água no reservatório) (mca). 

 

Deve-se salientar que a vazão fornecida inclui todas as parcelas do balanço 

hídrico, ou seja, o volume faturado e não faturado. Por outro lado, a potência mínima a 

disponibilizar ao sistema no instante t, Pmin (t), corresponderá ao somatório das 

potências mínimas requeridas em cada nó da rede de distribuição, atendendo aos 

respectivos consumos (que não incluem perdas de água na rede) e a pressão mínima 

necessária. A potência mínima é calculada pela equação XVII (DUARTE et. al., 2008): 

 

 

 

(XVII) Potência mínima a ser fornecida 

ao nó i no instante t  

Sendo: 

Pi
min (t) = potência mínima a garantir no nó i no instante t (W); 

Qi (t) = vazão consumida no nó i no instante t (m3/s); 

Hi
min = cota piezométrica mínima requerida no nó i medida em relação ao referencial 

adotado (m.c.a.); 

n = número de pontos de consumo. 

 

Caso ocorra recuperação de energia fornecida ao escoamento com a instalação 

de turbinas, a potência recuperada (teórica) no instante t, Prec (t), é calculada pela 

equação XVIII (DUARTE et. al., 2008): 

 

 

 

 

(XVIII) Potência recuperada teórica no 

nó k no instante t  
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Sendo: 

Pk
rec (t) = potência recuperada teórica no nó k no instante t (admitindo rendimentos das 

turbinas de 100%) (W); 

Qk (t) = vazão turbinada no nó k no instante t (m3/s); 

Hk
rec = carga hidráulica recuperada (queda útil) no nó k no instante t (mca); 

NT = número de nós com recuperação de energia. 

 

O valor da potência em excesso (teórica) no instante t, dada pela diferença entre 

o balanço das potências fornecida e recuperada e a potência mínima, é obtido pela 

equação XIX (DUARTE et. al., 2008): 

 

Pexc (t) = [Pforn (t) - Prec (t)] – Pmin (t)                         (XIX) Potência em excesso (teórica)                              

Quanto mais acentuados os desníveis topográficos, maior será o valor de Pmin. 

Subtraindo Pmin, a variável resultante permite efetuar comparações entre sistemas. Por 

outro lado, a potência em excesso tem a vantagem de ser independente do referencial 

adotado para a medição das cotas.  

Segundo Duarte et al. (2008): 

“Poder-se-ia considerar a possibilidade de utilizar a potência 

disponível em vez da potência em excesso. No entanto, esta depende 

da topologia do sistema, dos diâmetros e das rugosidades das 

condutas (tubulações). Uma vez que uma das formas de melhorar a 

eficiência energética é alterar qualquer destas características, e se 

pretende que a medida a usar seja independente de características 

que possam ser alteradas pelo gestor, a potência disponível não é 

uma variável adequada ao estabelecimento de comparações. Da 

forma como foi definida, a potência em excesso (Pexc) depende 

apenas da carga hidráulica na origem, da topografia, dos consumos 

e dos requisitos de pressão”.  

A potência em excesso permite avaliar o potencial de melhoria de um SAA em 

termos de consumo de energia elétrica e compará-lo com o de outros sistemas, de modo 
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a estabelecer prioridades de intervenção.  Dado que a vazão varia no tempo, a energia 

correspondente a qualquer uma das potências referidas obtém-se pela integração das 

mesmas no intervalo de tempo em análise.   

A partir das equações anteriores, Duarte et. al., (2008) definiram três índices de 

desempenho energético global em SAA:  

• E1 - energia em excesso por volume de água aduzida ao sistema (kWh/m3 água 

aduzida ao sistema);  

• E2 - energia em excesso por volume de água faturada (kWh/m3 água faturada);  

• E3 - Razão de energia em excesso (adimensional). 

6.2.1. E1 - Energia em excesso por volume de água afluente ao sistema (kWh/m3 

água aduzida ao sistema)  

O valor do índice E1 é obtido por meio da equação XX a seguir:  

                   (XX) 

Caso a vazão seja constante no tempo, este índice pode ser simplificado para: 

       (XXI) 

Este índice é sempre superior a zero, dado que em qualquer sistema real existe 

energia dissipada. No entanto, será desejável que o valor de E1 seja tão reduzido quanto 

possível. Este índice traduz o potencial teórico de redução de energia por metro cúbico 

de água aduzida ao sistema.  

Segundo Duarte et al. (2008): 

“O índice é adequado para avaliar o impacto de medidas de gestão 

de energia tais como a utilização de grupos eletro-bomba com 

velocidade de rotação variável (caso o caudal varie no tempo), a 

redução da carga hidráulica fornecida na origem ou a instalação de 
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micro-turbinas em sistemas com energia em excesso. No entanto, não 

é adequado para avaliar o efeito de medidas de controle de perdas 

de água na eficiência energética do sistema, dado que estas se 

traduzem na redução do caudal fornecido (Qforn), que intervém não 

só no numerador, mas também no denominador, não sendo evidente 

o sentido da variação do índice. Pelos mesmos argumentos também 

não é adequado para comparar sistemas com diferentes níveis de 

perdas de água”. 

6.2.2. E2 - Energia em excesso por volume de água faturada (kWh/m3 água 

faturada) 

O valor do índice E2 é obtido por meio da equação XXII:  

                            (XXII) 

Caso a vazão seja constante no tempo, este índice pode ser simplificado para: 

     (XXIII) 

Este índice traduz o potencial teórico de redução de energia por metro cúbico de 

água faturada e também é sempre superior a zero, sendo desejável que seja tão reduzido 

quando possível.  

Segundo Duarte et al. (2008), 

“O objetivo de utilizar como denominador a água faturada é 

permitir que o índice traduza o reflexo, em termos energéticos, de 

medidas de controle de perdas. Se houver redução das perdas reais, 

o índice terá um valor inferior (ou seja, melhor), uma vez que o 

numerador diminui (por Qforn ser menor) e o denominador se 

mantém. Este índice é importante porque faz com que a entidade 

gestora se aperceba de que os custos das perdas de água se refletem 
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também em termos da energia gasta para elevar esses volumes de 

água”. 

Ainda de acordo com Duarte et al. (2008): 

“Medidas que levem a uma redução da dissipação de energia não se 

refletem diretamente na energia consumida pelo sistema nem nos 

índices E1 ou E2, a não ser que permitam reduzir a carga hidráulica 

na origem (isto é, a potência fornecida). Medidas que conduzam à 

redução de perdas não físicas, quase sempre associadas a um 

aumento do consumo faturado, têm um efeito direto na redução do 

valor do índice E2, não só porque fazem aumentar o denominador, 

mas também porque o numerador diminui (a potência fornecida 

mantém-se, mas a potência mínima aumenta)”. 

6.2.3. E3 - Excedente de energia no sistema 

O valor do índice E3 é obtido por meio da equação XXIV a seguir: 

                              (XXIV) 

Caso a vazão seja constante no tempo, este índice pode ser simplificado para: 

             (XXV) 

Segundo Duarte et al. (2008), 

“Este índice quantifica de forma muito direta o excesso teórico de 

energia que é fornecido ao sistema. À semelhança dos dois índices 

anteriores, a potência fornecida inclui sempre uma parcela de 

energia para cobrir as perdas de carga no sistema, pelo que o valor 

deste índice é sempre maior que 1. Tem como desvantagem depender 

do referencial adotado para as cotas”.   
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6.3. Estudos de caso 

Serão analisados três sistemas de adução hipotéticos, A, B e C, de acordo com as 

características indicadas na Tabela 6.1. Os casos apresentados foram adaptados daqueles 

discutidos por Duarte et al. (2008), com alterações no nível de perdas de água nas redes 

de distribuição e no valor da tarifa de energia cobrada dos SAA. 

Tabela 6.1: Características dos sistemas A, B e C 

 
Fonte: Duarte et al., 2008. 

Segundo Duarte et al. (2008),  

“O sistema A tem os nós todos situados à mesma cota. As pressões 

mínimas variam entre 15 e 30 m.c.a., sendo as mais elevadas 

requeridas nos dois nós mais a jusante, responsáveis por apenas 

15% do consumo. Há um grande consumidor no terceiro nó que 

representa cerca de metade das solicitações de consumo e onde a 

pressão requerida é a mínima do sistema”. 

“O sistema B apenas difere do sistema A nas cotas topográficas dos 

nós, que fazem com que as cotas piezométricas tenham valores 

diferentes. O grande consumidor mantém-se localizado no nó 3 e 

continua existindo um requisito de pressão elevada à jusante”. 

“No caso do sistema C, o terreno apresenta uma topografia diferente 

das anteriores, com as cotas piezométricas mínimas decrescendo à 

medida que os nós se afastam da origem e existe um grande 

consumidor localizado no nó 4”. 

Nos sistemas acima descritos a água é fornecida a uma altura à cota de 50 m. A 

vazão não faturada (correspondentes às perdas no sistema, admitindo que não exista 

consumo autorizado não faturado) representa 43% da vazão fornecida ao sistema. 
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Considera-se que metade do volume de água não faturada (21,5% do volume total) 

corresponde a perdas físicas e que estas variam linearmente com a altura piezométrica.  

Primeiramente serão comparados o potencial de melhoria em cada um dos três 

sistemas considerados (cenários 1) e posteriormente analisam-se diferentes soluções de 

intervenção (cenários 2 e 3) e os respectivos resultados em termos de economia de 

energia elétrica. As intervenções propostas nos cenários alternativos servirão para 

ilustrar a aplicação dos índices descritos anteriormente, no âmbito de programas de 

gestão de energia elétrica em SAA. Para tal, admitiu-se um custo da energia elétrica de 

0,29 R$/kWh39. 

6.3.1. Comparação entre os sistemas A, B e C 

Estão representados nas figuras 6.2, 6.3 e 6.4 os três sistemas A, B, e C, 

assumindo uma cota de referência comum, coincidente com a dos pontos de consumo 

mais baixos, e admitindo que a carga hidráulica na origem é 50 m. 
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Figura 6.2: Representação das linhas de energia fornecida e das cotas piezométricas mínimas para o 

cenário A-1 

Fonte: Duarte et al., 2008. 

 

                                                
39 Valor médio do kWh/m3 nas companhias estaduais de saneamento do Brasil (apresentado na tabela 4.8 
do capítulo 4). 
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Sistema B - Cenário 1
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Figura 6.3: Representação das linhas de energia fornecida e das cotas piezométricas mínimas para o 

cenário B-1 

Fonte: Duarte et al., 2008. 

 

Sistema C - Cenário 1
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Figura 6.4: Representação das linhas de energia fornecida e das cotas piezométricas mínimas para o 

cenário C-1 

Fonte: Duarte et al., 2008. 

O cenário 1 nos três sistemas (A-1, B-1 e C-1) foram definidos a partir das 

características dos sistemas indicadas na tabela 6.1, sendo calculados os três índices 

(E1, E2 e E3) anteriormente descritos, cujos resultados podem ser visualizados no 

quadro 6.1. 
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Quadro 6.1: Índices de energia em excesso para os cenários A-1, B-1 e C-1 e estimativa 

dos respectivos potenciais de economia de energia 

Índices 
Cenários 

A-1 B-1 C-1 
E1 – Energia em excesso por volume de água aduzida ao sistema 

0.108 0.095 0.087 
(kWh/m3 água aduzida ao sistema) 
E2 – Energia em excesso por volume de água faturada 

0.188 0.165 0.152 
(kWh/m3 água faturada) 
E3 - Excedente de energia no sistema 

4.84 3.29 2.8 
  

Potencial teórico de economia de energia elétrica kWh/ano 1.362.355 1.198.368 1.097.453 
(admitindo vazões constantes) R$/ano 395.083 347.526 318.261 

Fonte: Elaboração própria a partir de Duarte et al., 2008. 

A partir das diferenças verificadas entre os sistemas A, B e C são propostas 

alterações nas características operacionais dos mesmos e realiza-se novamente a 

avaliação dos sistemas utilizando os índices propostos por Duarte et. al. (2008). 

6.3.2. Solução alternativa para o sistema A 

Para o sistema A, a solução mais clara é a redução da energia inicial fornecida 

ao sistema. No cenário 2 para o sistema A, a carga hidráulica fornecida ao sistema 

diminui para 30 m.c.a., que permite atender aos requisitos de pressão em todos os 

sistemas, como pode ser visualizado na figura 6.5. 
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Figura 6.5: Representação das linhas de energia fornecida e das cotas piezométricas mínimas para o 

cenário A-2 

Fonte: Duarte et al., 2008. 



 137

No quadro 6.2 são apresentados os resultados dos índices para os cenários A-1 e 

A-2. Após a redução da energia fornecida ao sistema, foi verificada a redução dos três 

índices. Ressalta-se que ainda há um potencial teórico de economia de energia 

importante no cenário A-2, mas a simples alteração já proposta permitiria uma 

economia de aproximadamente R$ 201 mil/ano em relação ao cenário A-1.  

Quadro 6.2: Índices de energia em excesso para os cenários A-1 e A-2 e estimativa dos 

respectivos potenciais de economia de energia elétrica 

Índices 
Cenários 

A-1 A-2 
E1 - Energia em excesso por volume de água aduzida ao sistema 

0.108 0.053 
(kWh/m

3
 água aduzida ao sistema) 

E2 - Energia em excesso por volume de água faturada 
0.188 0.093 

(kWh/m3 água faturada) 
E3 – Excedente de energia no sistema 

4.84 2.91 
  

Potencial teórico de economia de energia elétrica kWh/ano 1.362.355 668.563 

(admitindo vazões constantes) R$/ano 395.083 193.883 

Redução da potência fornecida ao sistema   40% 
Fonte: Elaboração própria a partir de Duarte et al., 2008. 

6.3.3. Solução alternativa para o sistema B 

No sistema B, como foi mencionado anteriormente, os maiores requisitos de 

cota piezométrica estão localizados nos nós 4 e 5, responsáveis por apenas 15% do 

consumo. Uma alternativa a esta configuração é a diminuição da carga hidráulica inicial 

fornecida (similar ao que foi proposto para o cenário A-2) e a instalação de uma válvula 

elevadora de pressão (VEP) a montante do nó 4 para satisfazer às exigências de pressão 

a jusante (cenário B-2, figura 6.6). Neste cenário, a carga hidráulica fornecida é 20 

m.c.a. inferior à inicial para cerca de 85% da vazão fornecida e 5 m.c.a. inferior para os 

15% restantes, em relação ao cenário B-1.   
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Sistema B - Cenário 2

0

10

20

30

40

50

0 1000 2000 3000 4000

Distância (m)

A
lt

u
ra

 (
m

)

Carga hidráulica
fornecida, (H)

Cota piezométrica
mínima, (Hmin)

Cota do terreno (m) 

 
Figura 6.6: Representação das linhas de energia fornecida e das cotas piezométricas mínimas para o 

cenário B-2 

Fonte: Duarte et al., 2008. 

Os resultados dos índices de energia para o cenário B-2 constam no quadro 6.3 

onde pode ser verificada uma redução da potência fornecida de 35,5%. No índice E3 

também foi verificada significativa redução, passando a haver um excesso teórico de 

energia de 112%, ao invés de 229% anteriores. Como já destacado anteriormente, este 

excesso é teórico e nunca será nulo devido à parcela de energia correspondente às 

perdas de carga na rede, ou seja, E3 sempre maior que 1. 

Quadro 6.3: Índices de energia em excesso para os cenários B-1 e B-2 e estimativa dos 

respectivos potenciais de economia de energia 

Índices 
Cenários 

B-1 B-2 
E1 - Energia em excesso por volume de água aduzida ao sistema 

0.095 0.046 
(kWh/m3 água aduzida ao sistema) 
E2 - Energia em excesso por volume de água faturada 

0.165 0.081 
(kWh/m3 água faturada) 
E3 – Excedente de energia no sistema 

3.29 2.12 
  

Potencial teórico de economia de energia kWh/ano 1.198.368 580.262 

(admitindo vazões constantes) R$/ano 347.526 168.276 
Redução da potência fornecida ao sistema   35,5% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Duarte et al., 2008. 

6.3.4. Soluções alternativas para o sistema C 

No sistema C, as cotas piezométricas mínimas decrescem com o afastamento do 

reservatório. O maior consumidor está localizado no nó 4, onde a carga piezométrica 
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requerida (25 m) é metade da carga hidráulica fornecida ao sistema (50 m). A vazão 

necessária para atender aos três primeiros nós representa 40% do consumo total, dos 

quais mais da metade ocorre no primeiro nó, onde a carga hidráulica fornecida é 

adequada. Os nós 2 e 3 recebem um excesso de pressão que pode ser reduzido, 

entretanto, como o consumo nestes nós é baixo, uma alternativa ao atual sistema é a 

intervenção a jusante destes nós, atuando na redução da pressão. Duas alternativas se 

destacam para o sistema C: 

• Colocar uma Válvula Redutora de Pressão (VRP) a montante do grande 

consumidor (Cenário C-2, figura 6.7); ou 

• Colocar uma turbina (T) a montante do grande consumidor, com aproveitamento 

de energia elétrica (Cenário C-3, figura 6.8). 
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Figura 6.7: Representação das cotas piezométricas e da diferença entre as cargas hidráulicas fornecida e 

recuperada para o cenário C-2 

Fonte: Duarte et al., 2008. 

Sistema C - Cenário 3
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Figura 6.8: Representação das cotas piezométricas e da diferença entre as cargas hidráulicas fornecida e 

recuperada para o cenário C-3 
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Fonte: Duarte et al., 2008. 

Em um primeiro momento, pode-se pensar que os cenários C-2 e C-3 possuem 

os mesmos resultados, pois as pressões resultantes nos nós 4 e 5 serão idênticas. 

Entretanto, em termos de eficiência energética, os resultados são bastante diferentes 

como pode ser verificado nos índices de energia apresentados no quadro 6.4. 

Quadro 6.4: Índices de energia em excesso para os cenários C-1, C-2 e C-3 e estimativa 

dos respectivos potenciais de economia de energia elétrica 

Índices 
Cenários 

C-1 C-2 C-3 
E1 – Energia em excesso por volume de água aduzida ao sistema 

0.087 0.085 0.056 
(kWh/m3 água aduzida ao sistema) 

E2 – Energia em excesso por volume de água faturada 
0,152 0,14 0.093 

(kWh/m
3
 água faturada) 

E3 - Excedente de energia no sistema 
2,8 2,66 1.71 

  
Potencial teórico de economia de energia elétrica kWh/ano 1.097.453 1.072.224 706.406 

(admitindo vazões constantes) R$/ano 318.261 310.945 204.858 
Redução da potência fornecida ao sistema e a recuperada   5% 22% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Duarte et al., 2008. 

No cenário C-2, houve uma redução de 5% na potência fornecida em 

decorrência da redução de perdas físicas que ocorre a jusante da VRP, devido à redução 

da pressão à jusante. A dissipação da energia na VRP perde-se e a carga hidráulica 

fornecida ao sistema mantém-se, alterando apenas o volume total de água aduzido ao 

sistema. Consequentemente, os índices apresentam pequena redução e o potencial 

teórico de economia de energia elétrica tem uma variação muito pequena. 

No cenário C-3, verifica-se a redução significativa nos índices, em decorrência 

da redução das perdas físicas a jusante da turbina e da recuperação de energia realizada 

por esta. Desta forma, a turbina recupera 0,047 kWh/m3 de água faturada. Neste cenário, 

a redução da potência fornecida ao sistema é de 22% e os resultados dos índices 

revelam que a energia em excesso (E1 e E2) apresenta uma redução de 34%, resultando 

em uma economia de energia de aproximadamente 113 mil R$/ano em relação ao 

cenário 1. 
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6.4. Análise da eficácia dos índices 

Os índices de energia propostos por Duarte et. al. (2008) permitem a 

comparação de diferentes SAA, e identificar aqueles que apresentam maior potencial de 

economia de energia. Os sistemas hipotéticos analisados apresentaram potencial 

significativo de economia de energia elétrica, sendo observadas reduções na potência 

fornecida aos sistemas A, B e C de respectivamente, 40%, 35,5% e 22%. Cabe ressaltar 

também que os índices permitem comparar cenários alternativos para um mesmo 

sistema, caso do sistema C. 

Após as intervenções nos sistemas A, B e C que originaram os cenários 

secundários ainda foi verificado, por meio da análise dos índices, algum potencial 

remanescente de melhoria. Cabe à equipe de gestores compararem os custos de 

amortização e de exploração dos investimentos com o potencial de economia energética, 

para verificar a viabilidade econômica de cada solução considerada. 

As principais conclusões de Duarte et. al. (2008) a respeito da eficácia dos 

índices são apresentadas a seguir: 

“a informação que estes índices contêm não é exatamente a mesma, 

mas é em parte redundante, uma vez que não é necessário o uso 

simultâneo dos três indicadores”. 

“O índice E1, ao ser definido em função do volume total de água 

aduzido ao sistema, não traduz o efeito de controle de perdas físicas, 

mas reflete a redução das perdas não físicas, pois o numerador 

diminui e o denominador se mantém. A redução do numerador 

ocorre devido ao aumento da potência mínima, decorrente do 

aumento do consumo nos nós”. 

“O índice E2, ao ser definido em função do volume de água 

faturado, traduz o efeito em termos energéticos, de medidas de 

controle de perdas de água (físicas e não físicas). Ao reduzir as 

perdas físicas o índice diminui porque o consumo faturado e a 

potência mínima se mantêm, mas a potência fornecida diminui 

devido à menor vazão aduzida ao sistema. Ao reduzir as perdas não 
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físicas, o índice E2 diminui porque o numerador diminui e, 

simultaneamente, o numerador aumenta, sendo esta a razão porque 

E2 traduz melhor o efeito de perdas físicas do que E1”. 

“Os índices E1 e E2, que são expressos por unidades de energia por 

volume de água, fornecem informação sobre o potencial teórico de 

economia de energia elétrica que pode se obter por unidade de 

volume”. 

“O índice E3 traduz a razão entre a energia que está sendo 

consumida e a mínima necessária que deve ser fornecida ao sistema. 

Em termos de perdas de água, o índice E3 reflete os impactos das 

perdas físicas e não físicas, sendo deste ponto de vista, equivalente a 

E2. A principal deficiência deste índice está em sua dependência do 

referencial em que são medidas as cargas hidráulicas. Daí a 

importância de se convencionar que, em cada sistema, a cota 

topográfica de referência (zero) corresponde à do ponto de consumo 

com menor cota. Os índices E1 e E2 não apresentam esta fragilidade 

porque, como são definidos por uma diferença de energias, o efeito 

do referencial desaparece”. 

“O fato de os índices propostos não considerarem a energia 

dissipada no escoamento apresenta vantagens e desvantagens. A 

principal limitação está no fato de refletirem o potencial teórico de 

economia de energia, em detrimento do potencial real. Dessa forma 

não traduzem os efeitos de alterações na configuração do sistema, 

como por exemplo, a substituição de condutos por outros com menor 

perda de carga que permitem reduzir a energia fornecida. A 

principal vantagem da utilização destes índices é a objetividade do 

cálculo”.   

6.5. O software EPANET 2.0 

Os modelos matematico-computacionais são ferramentas bastante úteis para 

compor uma avaliação mais precisa e segura. Esses modelos, quando perfeitamente 
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calibrados, podem reproduzir com muita precisão um sistema real, o que permitirá a 

simulação de cenários múltiplos de operação antes que qualquer mudança seja 

implementada (RODRIGUES, 2007). Conforme será demonstrado nas seções seguintes, 

o EPANET – Versão 2.0, é uma ferramenta acessível e de baixo grau de dificuldade 

quanto à sua utilização. 

O EPANET 2.0 é um programa de computador desenvolvido pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos – U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA) – disponibilizado de forma gratuita na internet, que permite executar simulações 

estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água em redes de 

distribuição de SAA pressurizada40.  

Uma rede é constituída por tubulações, bombas, válvulas, reservatórios de nível 

fixo e/ou reservatórios de nível variável. O EPANET 2.0 permite obter os valores da 

vazão em cada tubulação, da pressão em cada nó, da altura de água em cada reservatório 

de nível variável e da concentração de espécies químicas através da rede durante o 

período de simulação, subdividido em múltiplos intervalos de cálculo. Adicionalmente, 

além de espécies químicas, o modelo simula o cálculo da idade da água e rastreia a 

origem de água em qualquer ponto da rede. 

O EPANET 2.0 foi concebido para ser uma ferramenta de apoio a análise de 

sistemas de distribuição, melhorando o conhecimento sobre o transporte e o destino dos 

constituintes da água para consumo humano. Pode ser utilizado em diversas situações 

onde seja necessário efetuar simulações de sistemas pressurizados de distribuição. O 

estabelecimento de cenários de projeto (por exemplo, expansão de uma rede existente), 

a calibração de modelos hidráulicos, a análise do decaimento do cloro residual e a 

avaliação dos consumos são alguns exemplos de aplicação do programa. O EPANET 

2.0 pode ajudar a analisar estratégias alternativas de gestão, de modo a melhorar a 

qualidade da água do sistema, através de: 

• Alterações na configuração de origens da água em SAA; 

                                                
40 Além da modelagem hidráulica, o EPANET fornece várias alternativas relacionadas à modelagem da 

qualidade da água. Entretanto, o escopo deste trabalho se relaciona apenas à modelagem hidráulica. 
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• Alteração de esquema de funcionamento de grupos elevatórios e 

enchimento/esvaziamento de reservatórios de nível variável; 

• Utilização de tratamento adicional, tal como a recloragem; 

• Seleção de tubulações para limpeza e substituição (reabilitação). 

Em ambiente Windows, o EPANET 2.0 fornece uma interface integrada para 

editar dados de entrada da rede, executar simulações hidráulicas e de qualidade da água 

e visualizar os resultados em vários formatos.  

6.5.1. Capacidades de modelagem hidráulica 

Uma rede completamente caracterizada (ou seja, incluindo todas as tubulações, 

sem simplificações) e uma modelagem hidráulica confiável constituem pré-requisitos 

essenciais para a correta modelagem de qualidade da água. O EPANET 2.0 possui um 

conjunto de ferramentas de cálculo para apoio a simulação hidráulica, onde se destacam 

como principais características: 

• Dimensão ilimitada do número de componentes da rede analisada; 

• Cálculo da perda de carga utilizando as formulas de Hazen-Williams, Darcy-

Weisbach ou Chezy-Manning; 

• Consideração das perdas de carga singulares em curvas, alargamentos, 

estreitamentos, etc.; 

• Modelagem de bombas de velocidade constante ou variável; 

• Cálculo da energia de bombeamento e do respectivo custo; 

• Modelagem dos principais tipos de válvulas, incluindo válvulas de retenção, 

reguladoras de pressão e de vazão; 

• Modelagem de reservatórios de armazenamento de nível variável de formas 

diversas, através de curvas de volume em função da altura de água; 

• Múltiplas categorias de consumo em cada nó, com um padrão próprio de 

variação no tempo; 

• Modelagem da relação entre pressão e vazão efluente de dispositivos emissores 

(por exemplo, aspersores de irrigação, ou consumos dependentes da pressão); 
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• Possibilidade de basear as condições de operação do sistema em controles 

simples, dependentes de uma só condição (por exemplo, altura de água num 

reservatório de nível variável, tempo), ou em controles com condições múltiplas. 

6.6. Centro Experimental em Saneamento Ambiental - CESA 

O Centro Experimental em Saneamento Básico (CESA) se localiza na Cidade 

Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na ilha do Fundão.  O 

CESA possui entre suas instalações uma rede de distribuição de água e esgoto em 

construção, que permitirá maior conhecimento sobre as rotinas operacionais de redes de 

distribuição em SAA. Atualmente, a rede de distribuição do CESA encontra-se em fase 

final de implantação de equipamentos conforme pode ser verificado nas figuras 6.9 e 

6.10.  

 

 
Figura 6.9: Centro Experimental em Saneamento Ambiental (CESA) - UFRJ. 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.10: Rede de distribuição do CESA - UFRJ. 

Fonte: Elaboração própria 

6.7. Simulações do consumo de energia elétrica na rede de distribuição do CESA  

Nas seções seguintes, serão discutidas simulações realizadas no EPANET 2.0 

visando a avaliação do consumo de energia elétrica da rede de distribuição de água 

limpa do CESA. Esta etapa da dissertação teve a colaboração de uma bolsista do 

Programa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), Bruna Guerreiro Tavares, do curso de graduação em engenharia 

ambiental da UFRJ. As quatro simulações que foram realizadas serão descritas a seguir. 

6.7.1. Considerações comuns às simulações 1, 2, 3 e 4 

A seguir é apresentado o perfil da curva de consumo de água, em 24 horas, 

utilizado nas simulações, sendo que a vazão média ao longo do dia considerada nos 

casos foi de 0,51 litros por segundo. Em todas as simulações realizadas, o nó 11 é o 

único que apresenta consumo de água, sendo que este nó se localiza no final da rede de 

distribuição do CESA. Na figura 6.11 é possível verificar a janela de entrada de dados 

para a curva de consumo de água no EPANET 2.0. 
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Figura 6.11: Padrão de consumo de água no nó 11 em 24 horas 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A seguir é apresentado o padrão do preço de energia elétrica, em 24 horas, 

utilizado nas simulações, sendo que o valor médio considerado nos casos foi de 0,29 

R$/kWh. Na figura 6.12 é possível verificar a janela de entrada de dados para o padrão 

de preço de energia elétrica no EPANET 2.0. 

 

 
 

Figura 6.12: Padrão de preço de energia elétrica em 24 horas 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.7.2. Simulação 1: Bombeamento realizado por bomba com potência de 740 W 

operando com rotação constante e com reservação no castelo de água 

Na Figura 6.13 estão representadas as instalações da rede de distribuição de água 

do CESA no EPANET 2.0 para a simulação 1. A água é captada em um Reservatório de 

Nível Fixo (RNF), que na rede de distribuição do CESA é composto por poços 

localizados no final da rede. No EPANET 2.0, o RNF representa a captação de água, 

por exemplo, em um rio, lago ou poço subterrâneo. A água é captada por uma bomba 

submersa que realiza o recalque da água para um Reservatório de Nível Variável 

(RNV), que é representado pelo castelo de água na rede de distribuição do CESA 

localizado no início da rede. Este castelo pode ser visualizado na figura 6.14. Após o 

RNV, a rede possui quatro ramais, que apresentam tubulações de diferentes 

comprimentos e diâmetros. Três ramais possuem tubulações de PVC e em um ramal 

com tubulações de ferro fundido. 

 
Figura 6.13: Rede CESA Simulação 1 – Comprimento das tubulações (em metros) 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.14: Castelo de água do CESA - UFRJ 

Fonte: Elaboração própria 

 

O RNV da rede possui altura de 7 metros e diâmetro de 1 metro, sendo 

estabelecida altura mínima de água de 1 metro e altura média de água de 5 metros. O 

diâmetro das tubulações da rede de distribuição do CESA para a simulação 1 é 

mostrado na figura 6.15. 
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Figura 6.15: Rede CESA Simulação 1 – Diâmetro das tubulações (em milímetros) 

Fonte: Elaboração própria 

Na simulação 1, a rede de distribuição do CESA possui 7 válvulas, sendo 6 

destas do tipo Válvula Reguladora de Vazão (VRV), localizadas a jusante do RNV, e 

uma do tipo Válvula de Perda de Carga fixa (VPC), localizada à jusante da bomba. As 

válvulas VRV operam abertas sem restrições de vazão e a válvula VPC opera 

parcialmente aberta, permitindo uma vazão constante de 0,51 litro por segundo durante 

24 horas. 

A bomba submersa utilizada na simulação 1 possui potência de 740 W e opera 

com uma rotação constante de 3.450 rpm41. Além disso, possui rendimento médio de 

75% e capacidade para bombear 14,35 litros por segundo.  

O anexo I apresenta outras características da simulação 1, como por exemplo, 

características do RNV, do RNF, consumo de água nos nós, características das válvulas, 

padrão de consumo nos nós, cota altimétrica dos nós e o coeficiente de rugosidade das 

tubulações.  

                                                
41 rpm – rotações por minuto. 
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Após a entrada de todos os dados apresentados, a simulação 1 foi bem sucedida, 

não sendo emitida nenhuma mensagem de advertência do EPANET 2.0. 

A Figura 6.16 apresenta o balanço de vazão na rede para a simulação 1. Quando 

o consumo é menor que a vazão aduzida ao RNV, ocorre aumento do volume 

armazenado no reservatório. Em contraposição, quando o consumo é maior que a vazão 

aduzida, o reservatório apresenta diminuição no volume armazenado. 

 
Figura 6.16: Rede CESA Simulação 1 – Balanço de vazão da rede em 72 horas (em litros por segundo) 

Fonte: Elaboração própria 

O procedimento de controle de vazão utilizado na simulação 1 penaliza muito as 

instalações à montante da válvula VPC, pois como esta válvula limita a vazão a 0,51 

litros por segundo (ou seja, limita a passagem dos demais 13,84 litros por segundo), 

ocorre um aumento significativo de pressão a montante da bomba, de 200 m.c.a., valor 

considerado muito alto para redes de distribuição de água.  

Este procedimento de controle de vazão através de válvulas parcialmente abertas 

é muito comum nos SAA e exemplifica de forma clara, a perda de energia elétrica no 

bombeamento. Isto ocorre devido ao fato de os sistemas serem superdimensionados, 

como várias vezes já destacado nesta dissertação. Além disso, este tipo de controle pode 

reduzir a vida útil de equipamentos e causar problemas estruturais. 

As figuras 6.17 e 6.18 apresentam a variação da pressão no RNV e no final da 

rede (nó 11). Como pode ser verificado, a variação da pressão ao longo de 72 horas é 

pouco significativa, mantendo-se praticamente constante em 5 m.c.a. As pressões no 
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início e no final da rede são muito similares devido ao fato de não ocorrerem perdas de 

carga significativas nas tubulações e variações significativas na vazão consumida. 

 
Figura 6.17: Rede CESA Simulação 1 – Variação da pressão no RNV em 72 horas (em m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 6.18: Rede CESA Simulação 1 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) em 72 horas (em 

m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

O relatório de energia elétrica da simulação 1 fornecido pelo EPANET 2.0, 

indica um rendimento do conjunto motor-bomba de aproximadamente 75% e um custo 

de 0,73 kWh/m3 de água fornecida à rede de distribuição do CESA, totalizando um 

custo de R$ 11,60 por dia.  
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6.7.3. Simulação 2: Bombeamento realizado por bomba com potência de 740 W 

operando com rotação variável e sem reservação no castelo de água 

Na Figura 6.19 está representada as instalações da rede de distribuição de água 

do CESA no EPANET 2.0 para a simulação 2. A estrutura da rede é similar à utilizada 

na simulação 1, apresentando mudanças devido à ausência do RNV e da válvula VPC.  

Isto ocorre, porque, neste caso, a água é captada por uma bomba submersa que realiza o 

recalque da água diretamente na rede de distribuição virtual do CESA, sem utilizar 

reservatório.

 

Figura 6.19: Rede CESA Simulação 2 – Comprimento das tubulações (em metros) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na simulação 2 a rede de distribuição do CESA possui 6 válvulas VRV, 

localizadas no início de cada ramal da rede e operam abertas sem restrições de vazão. A 

bomba submersa utilizada possui potência de 740 W e opera com rotação variável, ou 

seja, o bombeamento é realizado de acordo com a variação do consumo de água na rede 

de distribuição do CESA. As figuras 6.20 e 6.21 apresentam, respectivamente, a curva 

de rendimento e de desempenho da bomba para uma determinada vazão. 
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Figura 6.20: Curva de rendimento (%) da bomba 

Fonte: Bombas Leão, 2006 

 

 
Figura 6.21: Curva de desempenho para diversos tipos de bombas Altura manométrica (metros) X Vazão 

(litros por segundo).  
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Nota: Neste trabalho foi utilizada a Bomba 02.  

Fonte: Bombas Leão, 2006 

O anexo I fornece outras características da simulação 2, como por exemplo, 

características do RNF, consumo de água nos nós, características das válvulas, padrão 

de consumo nos nós, cota altimétrica dos nós, diâmetro e o coeficiente de rugosidade 

das tubulações. 

Após a entrada de todos os dados apresentados, a simulação 2 foi bem sucedida, 

não sendo emitida nenhuma mensagem de advertência do EPANET 2.0. 

A Figura 6.22 mostra o balanço de vazão na rede para a simulação 2. Como já 

ressaltado, a vazão fornecida à rede varia de acordo com a demanda de água no sistema, 

não sendo necessário o RNV.  

 
Figura 6.22: Rede CESA Simulação 2 – Balanço de vazão da rede em 72 horas (em litros por segundo) 

Fonte: Elaboração própria 

 

O procedimento de controle de vazão utilizado na simulação 2, por meio da 

variação de rotação da bomba, permite um controle de pressão adequado na rede. 

Entretanto, como a bomba possui uma potência superdimensionada, as pressões, de 

aproximadamente 30,5 m.c.a. verificadas no início e no final da rede, são mais elevadas 

que na simulação 1 (5 m.c.a.), como constatado nas figuras 6.23 e 6.24. Além disso, a 

temperatura do conjunto motor-bomba pode aumentar significativamente quando este 

operar em baixas rotações, resultando em perda de desempenho. 
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Figura 6.23: Rede CESA Simulação 1 – Variação da pressão no RNV em 72 horas (em m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 6.24: Rede CESA Simulação 1 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) em 72 horas (em 

m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

O relatório de energia elétrica da simulação 2 fornecido pelo EPANET 2.0, 

indica um rendimento do conjunto motor-bomba de aproximadamente 49% e um custo 

de 0,16 kWh/m3 de água fornecida à rede de distribuição do CESA, totalizando um 

custo de R$ 2,08 por dia.  

6.7.4. Simulação 3: Bombeamento realizado por bomba com potência de 50 W 

operando com rotação constante e com reservação no castelo de água 

A simulação 3 apresenta as mesmas condições estruturais que a simulação 1, 

apenas diferindo quanto à potência da bomba submersa utilizada para o recalque ao 
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RNV e ao uso da válvula VPC, que neste caso é desnecessária, pois a bomba está 

dimensionada de acordo com as características requeridas pela rede de distribuição do 

CESA. A partir da equação XV, foi identificada a potência adequada da bomba. Os 

resultados indicam que a potência a ser fornecida deve ser de 50 W, para uma vazão 

média de 0,51 litros por segundo a uma altura manométrica de 10 metros.  

Após a entrada dos dados, a simulação 3 foi bem sucedida, não sendo emitida 

nenhuma mensagem de advertência do EPANET 2.0. 

O balanço de vazão na simulação 3 é idêntico ao obtido na simulação 1. Não é 

necessária a utilização de válvula VPC, pois a vazão aduzida à rede é exatamente a 

média do consumo diário. Desta forma, assim como na simulação 1, onde não ocorrem 

perdas de carga significativas nas tubulações e variações significativas na vazão 

consumida, as pressões no RNV e no final da rede se mantém aproximadamente 

constantes em 5 m.c.a, como pode ser constatado nas figuras figuras 6.25 e 6.26. 

 
Figura 6.25: Rede CESA Simulação 3 – Variação da pressão no RNV em 72 horas (em m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 6.26: Rede CESA Simulação 3 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) em 72 horas (em 

m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

O relatório de energia elétrica da simulação 3 fornecido pelo EPANET 2.0, 

indica um rendimento do conjunto motor-bomba de 75% e um custo de 0,02 kWh/m3 de 

água fornecida à rede de distribuição do CESA, totalizando um custo de R$ 0,35 por 

dia. 

6.7.5. Simulação 4: Bombeamento realizado por bomba com potência de 50 W 

operando com rotação variável e sem reservação no castelo de água 

A simulação 4 apresenta as mesmas condições estruturais que a simulação 2, 

apenas diferindo quanto à potência da bomba submersa utilizada para a adução à rede de 

distribuição do CESA. A partir da equação XV, foi identificado que uma bomba com 

potência de 50 W atende às necessidades da rede.  

Após a entrada dos dados, a simulação 4 foi bem sucedida, não sendo emitida 

nenhuma mensagem de advertência do EPANET 2.0. 

O balanço de vazão na simulação 4 é idêntico ao obtido na simulação 2. Com 

relação à pressão na rede, como a bomba está corretamente dimensionada, as pressões 

no início e no final da rede se reduzem para aproximadamente 9,75 m.c.a., em relação 

às obtidas na simulação 2, de 30,5 m.c.a., como pode ser constatado nas figuras figuras 

6.27 e 6.28. 
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Figura 6.27: Rede CESA Simulação 4 – Variação da pressão no início da rede (nó 31) em 72 horas (em 

m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 6.28: Rede CESA Simulação 4 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) em 72 horas (em 

m.c.a.) 

Fonte: Elaboração própria 

O relatório de energia elétrica da simulação 4 fornecido pelo EPANET 2.0, 

indica um rendimento do conjunto motor-bomba de aproximadamente 49% e um custo 

de 0,04 kWh/m3 de água fornecida à rede de distribuição do CESA, totalizando um 

custo de R$ 0,60 por dia. 

6.8. Discussão dos resultados obtidos nas simulações  

A tabela 6.2 apresenta os resultados dos relatórios de energia fornecidos pelo 

EPANET 2.0, referentes às 4 simulações realizadas. 
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Tabela 6.2: Resultados das simulações da rede de distribuição do CESA/UFRJ 

Simulação 1 2 3 4 
Potência da bomba (W) 740 740 50 50 
Consumo (kWh/m3) 0,73 0,16 0,02 0,04 

Fonte: Elaboração própria 

A comparação entre as simulações 1 e 2, em que o bombeamento é realizado por 

uma bomba de 740 W com rotação constante e rotação variável, respectivamente, indica 

que o segundo caso apresenta o menor consumo de energia elétrica. Os consumos foram 

de 0,73 kWh/m3 e 0,16 kWh/m3 de água fornecida, respectivamente. 

Cabe ressaltar as limitações deste resultado. A bomba submersa considerada 

nestas simulações fornece à rede de distribuição do CESA uma potência de 740 W, 

muito superior à teórica necessária de 50 W, segundo a equação XV apresentada na 

seção 6.2 deste capítulo. Entretanto, uma bomba com potência de 740 W já apresenta 

uma potência muito pequena, sendo a de menor potência encontrada entre as famílias de 

bombas, analisadas durante este estudo, de fornecedores deste equipamento no mercado.  

Sugere-se uma mudança no esquema de bombeamento/reservação, uma vez que 

a vazão a ser aduzida é muito baixa (0,51 litros por segundo). Desta forma, o 

bombeamento seria realizado em poucas horas do dia, não mais em 24 horas. 

Entretanto, as pressões na rede apresentarão maior variação, pois o nível do RNV irá 

diminuir ao longo do dia. 

 Outros aspectos a serem considerados, é o aumento da pressão na rede na 

simulação 2 em relação à 1, fato que pode ocasionar rompimento nas tubulações devido 

ao excesso de potência fornecida ao sistema. Além disso, o rendimento do conjunto 

motor-bomba diminui significativamente na simulação com rotação variável da bomba. 

A comparação entre as simulações 3 e 4, em que o bombeamento é realizado por 

uma bomba de 50 W, com rotação constante e rotação variável, respectivamente, indica 

que o primeiro caso apresenta o menor consumo de energia elétrica. Os consumos foram 

de 0,02 kWh/m3 e 0,04 kWh/m3 de água fornecida, respectivamente. 
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Como nestes casos a potência da bomba está adequadamente dimensionada, não 

ocorrem perdas de energia devido ao uso de válvulas VPC, assim como pressões 

elevadas devido ao excesso de potência fornecida ao sistema.   

Este resultado é coerente com a literatura, apresentada na seção 6.5, que trata 

sobre a utilização de inversores de frequência para a variação da rotação de bombas. A 

rede de distribuição do CESA não apresenta as condições para a instalação de um 

inversor de frequência devido às seguintes razões: 

• A potência a ser fornecida à rede é muito baixa devido à baixa vazão. Conjuntos 

motor-bomba com potência inferior a 7,4 kW inviabilizam qualquer associação 

com inversor de frequência, se a razão para tal for a redução no custo de energia 

elétrica; 

• A curva de desempenho para as bombas consideradas são praticamente planas 

em baixas vazões, ou seja, a variação de carga na rede é muito pequena, da 

ordem de mililitros por segundo ao longo de 24 horas; 

• As bombas consideradas operam com vazões abaixo do ponto ótimo de operação 

das mesmas, ou seja, à esquerda da curva de rendimento. Este fato impede que o 

sistema flutue pelos melhores rendimentos do conjunto, o que resultaria em um 

melhor desempenho. 

 

**** 

 

Neste capítulo foram abordados estudos de casos para exemplificar a utilização 

de indicadores de desempenho de uso da energia elétrica em SAA. Os índices permitem 

a comparação de diferentes SAA e identificar aqueles que apresentam maior potencial 

de economia de energia. As simulações realizadas a partir das características da rede de 

distribuição do CESA permitiram observar resultados da operação de bombas com 

rotação constante e variável, e analisar seus respectivos consumos de energia elétrica. 
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7 . CONCLUSÕES 

Como mencionado na Introdução desta dissertação, os recursos hídricos e 

energéticos estão inextricavelmente relacionados. Neste sentido, esta dissertação 

procurou mostrar, por um lado, a relevância da água como importante insumo nas 

diferentes cadeias produtivas dos sistemas energéticos e, por outro, o peso do insumo 

energia para o abastecimento de água confiável, de qualidade e eficiente. A gestão 

eficiente destes recursos é fundamental para o desenvolvimento sustentável.  

Por meio dos conceitos de “pegada hídrica” dos sistemas energéticos e da 

“pegada energética” para o suprimento de água é possível conhecer melhor a relação 

entre os recursos hídricos e energéticos. A água doce é um recurso cada vez mais 

demandado pelo atual modelo de desenvolvimento. Caso ocorra uma expansão da 

bioenergia na matriz energética mundial visando a diminuição do impacto ambiental 

causado pelas fontes de energia fósseis, aumentará significativamente a demanda por 

água e, por conseguinte, podem surgir conflitos entre “uso da água para produção de 

alimentos” e “uso da água para a produção de energia”. 

 Neste contexto, sugere-se um estudo futuro que estabeleça uma metodologia 

para quantificar o atual volume da água retirada dos recursos hídricos e o consumo de 

água da matriz energética brasileira. Esta mesma metodologia poderia ser utilizada em 

cenários futuros definidos pela Empresa de Pesquisa Energética nos Planos Nacionais 

de Energia. Este trabalho reuniria a “pegada hídrica” dos principais sistemas energéticos 

do País, e permitiria melhor conhecimento da demanda de água, atual e futura, para o 

suprimento energético do Brasil, de forma a conhecer os limites impostos pela 

disponibilidade de recursos hídricos. 

Estudo semelhante ao sugerido no parágrafo anterior foi apresentado no relatório 

“Califórnia’s water-energy relationship” publicado em 2005 pela California Energy 

Commission (CEC) e utilizado como “região testemunha” nesta dissertação. Esse 

relatório engendrou um melhor entendimento da relação simbiótica entre os setores que 

prestam serviços de água e energia, proporcionando assim um maior conhecimento 

sobre a magnitude do consumo de energia relacionado ao uso da água e a identificação 

de oportunidades para mudanças estruturais, no Estado da Califórnia. Na realidade, é 

nesse estado americano que a relação entre energia e água é especialmente visível, 
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devido à existência de um elaborado sistema de armazenamento, tratamento e estruturas 

de transporte de água para amenizar falhas hidrológicas naturais. Estes sistemas 

auxiliam o suprimento energético, mas também demandam grandes quantidades de 

energia elétrica para fornecer água de qualidade à população. Ao utilizar este estado 

como “região testemunha” foi possível comparar a intensidade energética dos Sistemas 

de Abastecimento de Água (SAA) do Brasil e da Califórnia. 

A intensidade energética dos SAA na Califórnia apresenta grande variação. Os 

sistemas que são favorecidos pela gravidade demandam pouca energia, 

aproximadamente 0,22 kWh/m3 de água fornecida. Por outro lado, existem sistemas 

muito energointensivos que consomem 8,25 kWh/m3 de água fornecida. A intensidade 

energética de todo o ciclo de uso da água na Califórnia incluindo o tratamento de esgoto 

e de água reciclada, varia de 0,62 kWh/m3 a 9,90 kWh/m3.  

A alta intensidade energética de alguns SAA na Califórnia decorre do fato de 

que para suprir as necessidades de água do Estado, foram construídas estruturas 

(aquedutos e canais) que transportam águas de origem superficial. Devido a este fato, a 

etapa de maior intensidade energética, neste caso, ocorre durante o transporte da água 

bruta. Além do transporte, outra etapa dos SAA que apresenta consumo crescente de 

energia no Estado é o tratamento da água. À medida que novos padrões de qualidade da 

água são estabelecidos, são necessários múltiplos estágios de desinfecção, além de 

novas tecnologias que reduzem o risco da presença de substâncias carcinogênicas e 

outros subprodutos prejudiciais. As tecnologias mais eficientes, principalmente o 

tratamento ultravioleta e a ozonização, são mais energointensivas que os atuais métodos 

químicos utilizados. Além disso, o estado planeja expandir a oferta de água por meio de 

processos de tratamento muito energointensivos, como os que permitem a 

dessalinização da água do mar e de água salobra. Para impedir o aumento do consumo 

de energia nos SAA da Califórnia, a principal opção que deve ser considerada é a 

utilização de água reciclada, pois esta é um subproduto dos sistemas de tratamento de 

águas residuais.  

No Brasil, a participação das despesas com eletricidade em SAA tem aumentado 

constantemente nos últimos anos e já alcança 17,4% das despesas totais, representando 

o segundo principal item de despesa. O aumento do consumo de energia elétrica nos 

SAA do Brasil foi decorrente da expansão da oferta de água produzida, pois os índices 
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de intensidade energética dos SAA se mantiveram estáveis em aproximadamente 0,71 

kWh/m3 de água produzida. Ressalta-se que a intensidade energética média dos SAA no 

Brasil é relativamente baixa, pois está localizada no limite inferior do intervalo de 

intensidade energética encontrado nos SAA da Califórnia, utilizada como “região 

testemunha”. 

Este fato procede da grande disponibilidade de águas superficiais próximas aos 

SAA e da boa qualidade da água a ser tratada na maioria das regiões brasileiras. 

Diferentemente da Califórnia, que possui SAA com intensidade energética elevada nas 

etapas de captação, transporte e tratamento de água bruta, no Brasil a maior intensidade 

energética ocorre na etapa de distribuição de água tratada, principalmente devido ao 

consumo de energia elétrica dos conjuntos motor-bomba. 

Como a intensidade energética média das companhias de saneamento básico 

estaduais tem permanecido relativamente estável nos últimos anos, o aumento das 

despesas com eletricidade por metro cúbico de água produzida nos SAA pode proceder 

do aumento das tarifas de energia elétrica praticadas pelas concessionárias de energia 

junto às companhias de saneamento básico. Entre os anos de 2003 e 2007 ocorreu 

aumento das tarifas de energia elétrica a serem pagas por prestadores de serviços 

públicos de 53,11%, acima da inflação registrada no mesmo período que foi de 33,9%. 

Desta forma, o preço médio global do kWh consumido nos SAA das companhias 

estaduais de saneamento básico do Brasil aumentou de um valor médio de R$ 0,18/kWh 

em 2003, para R$ 0,29/kWh em 2007.  

A ineficiência do uso da energia elétrica nos SAA no Brasil está em grande parte 

relacionada aos elevados índices de perdas de água nas redes de distribuição destes 

sistemas. A macro e micromedição são importantes instrumentos para o controle e 

redução de perdas, pois possibilitam melhor conhecimento dos volumes produzidos, 

consumidos e perdidos, além de inibir o desperdício por parte dos consumidores. 

Entretanto, apenas 12 das 25 companhias estaduais de saneamento básico no Brasil 

possuem índices de hidrometração maior que 90%.  

Do total do volume de água produzido pelas companhias estaduais de 

saneamento em 2007 (10,7 bilhões de metros cúbicos), 43,47% foram perdidos na 

distribuição (4,7 bilhões de metros cúbicos) e, 56,53%, efetivamente consumidos (6 
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bilhões de metros cúbicos). O aumento da eficiência dos SAA pode reduzir essas perdas 

significativas a níveis considerados satisfatórios, de aproximadamente 20%.  

Apesar de o elevado índice médio de perdas, historicamente deu-se preferência 

às obras de ampliação da capacidade de produção dos SAA, em detrimento dos 

programas de controle e redução de perdas e de desenvolvimento operacional. Estes 

programas poderiam gerar os mesmos benefícios, a custos substancialmente inferiores, 

enquanto que a ampliação mantém ou, até mesmo, aumenta as perdas. 

Os financiamentos para obras de ampliação da capacidade de produção dos SAA 

deveriam ser condicionados ao prévio alcance de metas de redução de perdas. Os 

recursos para investimentos deveriam ser alocados preferencialmente em programas de 

controle e redução de perdas, que têm potencial de adiar investimentos em obras de 

ampliação da produção.  

As principais companhias estaduais de saneamento do País apresentaram um 

consumo de energia elétrica da ordem de 7 TWh em 2007. Entretanto, 

aproximadamente 43% (ou 3 TWh) da energia elétrica consumida, foi desperdiçada 

devido à ineficiência nas redes de distribuição dos SAA no Brasil. Uma estimativa 

aproximada indica que o custo deste desperdício, em 2007, somou R$ 606,7 milhões. 

Esta perda de energia elétrica equivale aproximadamente à geração de uma usina 

hidroelétrica de 700 MW durante um ano. Uma redução de 50% do índice de perdas, 

isto é, 21,5% de perdas na distribuição (o que não é somente viável, como altamente 

desejável) significaria uma economia anual da ordem de 1,5 TWh, ou seja, cerca de 350 

MW de potência evitada. Além disso, soma-se à perda de energia elétrica devido às 

perdas na distribuição, a perda de energia utilizada na fabricação de produtos químicos 

utilizados no tratamento de água.  

Outra forma de contabilizar o prejuízo causado pelas perdas nas redes de 

distribuição dos SAA é por meio do cálculo da perda de receita com a água 

desperdiçada. Estima-se que, somente em 2007, houve uma perda de receita somada das 

principais companhias estaduais de saneamento da ordem de R$ 9,6 bilhões. Se as 

perdas nas redes de distribuição fossem reduzidas em 50% (de 43% para 21,5%), as 

companhias obteriam uma receita adicional de aproximadamente R$ 4,8 bilhões.   
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Para proporcionar o uso mais eficaz e eficiente da energia elétrica nos SAA as 

companhias estaduais de saneamento deveriam desenvolver programas visando à 

adoção da gestão da energia em seus processos produtivos. Os Sistemas de Gestão da 

Energia (SGE) oferecem uma estrutura de melhores práticas para as organizações 

desenvolverem objetivos de eficiência energética, planos de intervenção, medidas e 

investimentos prioritários de eficiência energética. Adicionalmente, indicam como 

monitorar e documentar resultados, de modo a assegurar uma contínua e constante 

melhoria do desempenho da eficiência energética. 

O governo brasileiro tem realizado esforços, por meio dos Programas de 

Modernização do Setor de Saneamento (PMSS) e Procel Sanear, com o intuito de 

aumentar a eficiência energética e incorporar a gestão da energia nos SAA do Brasil. 

Entretanto, ainda existe um grande caminho a ser percorrido para que o setor de 

saneamento no Brasil incorpore práticas de gestão da energia em seus processos 

produtivos. Para que as ações de eficiência energética nos SAA realmente se espalhem 

pelo país será necessária uma política mais ousada, pois as ações ainda são bastante 

incipientes e, quando implementadas, estão localizadas nos grandes SAA das regiões 

metropolitanas do país. 

Incorporar a prática de gestão da energia nos SAA não é uma tarefa fácil para os 

gestores destes sistemas. A iniciativa da implementação de um programa visando a 

gestão da energia deve proceder da alta administração, delegando a um gerente 

responsável a coordenação das atividades que serão executadas, assim como destinar 

recursos, promover treinamentos, ressaltando a importância da gestão da energia nos 

SAA entre seus colaboradores. As companhias de saneamento básico podem 

implementar várias ações para a redução do custo de energia elétrica em SAA. Essas 

alternativas compreendem os seguintes aspectos: 

• Redução do custo sem diminuição do consumo de energia elétrica; 

• Redução do custo pela diminuição do consumo de energia elétrica; 

• Redução do custo pela alteração do sistema operacional; 

• Redução do custo pela automação dos SAA; 

• Redução do custo pela geração de energia elétrica. 
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Dentre as alternativas possíveis, foi discutida principalmente a alteração do 

sistema operacional por meio da utilização de inversores de frequência nos conjuntos 

motor-bomba. Segundo Rodrigues (2007): 

“Quando existe a intenção de se empregar o inversor de frequência, 

a primeira pergunta que deve ser feita é: “Qual a expectativa do 

cliente ou empresa que pretende empregar um inversor de frequência 

no seu sistema?” 

Se for a resposta for “redução do custo de energia”, tem-se uma primeira 

orientação. O início de um estudo visando o emprego de inversor de frequência deve 

começar pelo profundo conhecimento do sistema, tendo como referência o sistema de 

tarifação (modalidade de cobrança, demanda contratada, etc.) e características da 

unidade (topologia, rotina operacional, curva real do sistema, curva real da bomba, 

rendimento real, ponto de operação, pontos críticos, limitações, etc.). 

Estas são ações administrativas que não envolvem nenhum tipo de gasto 

financeiro e, na verdade, deveriam ser de pleno conhecimento, pois fazem parte do 

gerenciamento de processos. Entretanto, isso não é o que ocorre na grande maioria dos 

SAA. Considerando ainda o custo como principal motivador e sendo possíveis os 

ajustes acima sugeridos, muito provavelmente o objetivo já seria alcançado de imediato 

sem investimento algum, apenas por meio da readequação da unidade.  

Se o custo não for o foco principal, ou se os resultados atingidos com as 

readequações do sistema de tarifação e as mudanças nas rotinas operacionais não 

tiverem sido satisfatórias, deve-se iniciar a segunda etapa, que é a identificação de 

pequenas obras e investimentos, cujo custo estivesse abaixo dos valores relativos a um 

inversor de frequência.  

Como apresentado por Rodrigues (2007), o conhecimento das curvas da bomba, 

do sistema, das faixas de vazão e o rendimento do conjunto motor-bomba possibilitam 

identificar o intervalo de rendimento e carga em que o sistema mais opera. De imediato, 

esses dados fornecerão uma excelente indicação se o inversor de frequência será ou não 

uma alternativa adequada. Curvas de bombas com perfis muito planos, ou seja, com 

baixa variação de carga, não são as melhores situações para associação com inversor de 
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frequência, visto que certas faixas de variações de vazão, pouco ou quase nada refletirão 

em termos de variações de carga e, consequentemente, muito pouco será o beneficio de 

economia se comparado com uma operação pelo sistema convencional. 

O melhor dimensionamento possível do conjunto motor-bomba é aquele em que 

o ponto de operação, correspondente a máxima vazão, esteja localizado a direita das 

curvas de melhores rendimentos. Isso permitiria que ao longo da faixa de vazão em que 

se opera, o sistema flutuasse pelos melhores rendimentos do conjunto, alcançando assim 

resultados mais efetivos em termos de economia. Nesse caso a substituição do conjunto 

motor-bomba existente seria uma alternativa a ser considerada.  

Outra possibilidade que deve ser verificada é a substituição da estrutura de 

bombeamento. Projetos antigos apresentam conexões em 90º que aumentam bastante a 

perda de carga, assim como válvulas de retenção que também contribuem para isso. 

Uma operação convencional do sistema, através de válvula de controle de fluxo 

combinada com um conjunto motor-bomba bem ajustado à realidade operacional da 

unidade, traria mais benefícios do que mantido um conjunto motor-bomba 

superdimensionado, mesmo que associado a um inversor de frequência. 

Se após essas considerações ainda existir o interesse pelo uso do inversor de 

frequência, deve-se levantar todos os dados e parâmetros necessários do sistema para 

uma avaliação mais conclusiva. A mudança na rotação do conjunto implica na alteração 

de “todos” os parâmetros da bomba, ou seja, ao se alterar a rotação mudam além da 

vazão e da carga, a potência consumida e, principalmente, o rendimento. Neste 

momento deve ser questionado se existe vantagem em alterar as rotações e trabalhar 

com rendimentos do conjunto motor-bomba muito baixos. 

É nesse aspecto que a questão do emprego do inversor de frequência começa a 

apresentar dúvidas. Alterações nas rotações trarão benefícios como a redução da carga, 

da potência consumida, da preservação do conjunto contra o “stress” da operação com 

válvula de controle, etc. Entretanto, haverá perda de rendimento, aumento da 

temperatura do conjunto motor-bomba, desgaste do isolamento do bobinado do motor e 

outros problemas. O caminho a ser seguido tem relação direta com o custo-benefício 

desses fatores. Nesse ponto, a questão passa a ser de uma avaliação pessoal que envolve 

múltiplos fatores além da própria questão técnica. 
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Conjuntos de potência muito baixa (menores que 7,5 kW) inviabilizam qualquer 

associação com inversor, se o aspecto for puramente a redução do consumo de energia 

elétrica, devido aos baixos valores de rendimento desses conjuntos. Nesse contexto, 

dificilmente os ganhos com a redução de velocidade seriam significativos a ponto de 

compensar a grande perda de rendimento. 

Portanto, estudos prévios são necessários para servir de referência na tomada de 

decisão sobre o uso do inversor de frequência. Tais estudos devem fornecer informações 

do sistema, obtidas com o auxilio de aparelhos mais sofisticados. No mínimo são 

requeridos sensores de pressão e medidores de vazão, perfeitamente posicionados no 

sistema de bombeamento para aquisição de informações dinâmicas a respeito da 

operação. Além disso, são necessários dados elétricos como tensão, corrente, rotação do 

motor, fator de potência, etc.  

Como se pode constatar, o inversor de frequência não foi concebido para 

resolver todos os problemas, e sim para servir de ferramenta dentro de um processo que 

requer um bombeamento, buscando melhorar e otimizar a operação do sistema. Cada 

caso deve ser estudado individualmente e ponderadas as diversas alternativas, em 

função dos recursos disponíveis (físicos e financeiros).  

A viabilidade da utilização do inversor de frequência na rede do Centro 

Experimental em Saneamento Ambiental (CESA) foi estudada por meio de simulação 

realizada pelo software EPANET 2.0. Os resultados obtidos quando o bombeamento é 

realizado por uma bomba de 740 W com rotação constante e rotação variável indicam 

que, no segundo caso, há menor consumo de energia elétrica, ou seja, a operação com o 

inversor de frequência é viável. Entretanto, a bomba submersa considerada nestas 

simulações fornece à rede de distribuição do CESA uma potência de 740 W, muito 

superior à teórica necessária de 50 W. Esta bomba foi utilizada, pois era a que possuía a 

menor potência dentre as famílias de bombas, de fornecedores no mercado, analisadas 

neste estudo.  

Quando o bombeamento é realizado por uma bomba hipotética de 50 W, com 

rotação constante e rotação variável, os resultados indicam que o primeiro caso 

apresenta menor consumo de energia elétrica, ou seja, a utilização do inversor de 
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frequência não é viável na rede de distribuição do CESA. Os principais fatos que 

inviabilizam o uso deste equipamento são: 

• A potência a ser fornecida à rede é muito baixa devido à baixa vazão. Conjuntos 

motor-bomba com potência inferior a 7,4 kW inviabilizam qualquer associação 

com inversor de frequência, se a razão para tal for a redução no custo de energia 

elétrica; 

• A curva de desempenho para as bombas consideradas são praticamente planas 

em baixas vazões, ou seja, a variação de carga na rede é muito pequena (da 

ordem de mililitros por segundo ao longo de 24 horas); 

• As bombas consideradas operam com vazões abaixo do ponto ótimo de 

operação, ou seja, à esquerda da curva de rendimento. Este fato impede que o 

sistema flutue pelos melhores rendimentos do conjunto, o que resultaria em 

melhor desempenho. 

Sugere-se como estudo futuro, que se realize, na rede de distribuição do CESA, 

experimentos com a bomba de 740 W, uma vez que os experimentos com a bomba de 

50 W representam casos hipotéticos. Desta forma seria possível confrontar os resultados 

experimentais com aqueles obtidos nas simulações do EPANET 2.0. 

Outro estudo futuro que se sugere é a verificação da representatividade da rede 

de distribuição do CESA em relação a uma rede de distribuição real. Devido a efeitos de 

atrito nas paredes das tubulações e viscosidades, seria importante efetuar estudos de 

modelos hidráulicos reduzidos para verificar as relações entre as grandezas. 

Cabe mencionar ainda o fato de que as avaliações consideradas não levaram em 

conta a energia dissipada no escoamento. Isso apresenta vantagens e desvantagens. A 

principal vantagem é a objetividade do cálculo, que fica menos sujeito a hipóteses ad-

hoc. A maior limitação reside na constatação de que as avaliações refletem tão somente 

o potencial teórico de economia de energia, em detrimento do potencial real. 

Finalmente, é importante reforçar que cabe à equipe de gestores comparar os 

custos de amortização e de exploração dos investimentos, com a receita potencial que 

poderá advir com a economia de energia elétrica, verificando assim a viabilidade 

econômica de cada solução considerada. 
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ANEXO I – INFORMAÇÕES SOBRE A MODELAGEM 

HIDRÁULICA NO EPANET 2.0 

 

Bombas 

 

As bombas são trechos da rede que transferem energia para o escoamento, aumentando 

a sua altura manométrica. Os principais dados a serem inseridos no programa, relativos 

a bomba, são os nós inicial e final e a curva da bomba (combinação de valores de altura 

manométrica e vazão que definem a curva característica). Em vez da curva 

característica, a bomba pode ser representada por um parâmetro que forneça um valor 

constante de energia — horse power (hp), quilowatt (kW) ao escoamento, para todas as 

combinações de vazão e altura manométrica. Os principais resultados produzidos pela 

simulação são a vazão bombeada e a altura manométrica.  

 

A velocidade de rotação da bomba pode ser variável se a propriedade Regulação de 

Velocidade for alterada, de forma a refletir tais condições de operação. Na forma 

predefinida, a curva da bomba traçada inicialmente pelo programa considera que a 

Regulação de Velocidade é unitária. Se a velocidade de rotação duplicar, deve associar-

se a propriedade apresentada o valor 2; se a velocidade de rotação for reduzida para 

metade, deve ser atribuído o valor 0.5 e, assim, sucessivamente. Note que, se mudar a 

velocidade de rotação da bomba, altera-se a respectiva curva característica e as 

condições ótimas de funcionamento da bomba. 

 

Tal como as tubulações, as bombas podem ser ligadas ou desligadas em determinados 

períodos de tempo ou quando ocorrem determinadas condições de operação na rede. As 

condições de operação da bomba podem ser descritas associando-lhe um padrão 

temporal relativo à variação da Regulação de Velocidade. O EPANET também pode 

determinar o consumo de energia e o custo de bombeamento. A cada bomba pode ser 

associada uma curva de rendimento do conjunto motor-bomba e uma tabela de preços 

de energia. Se esta informação detalhada não for fornecida podem definir-se valores 

globais, a partir da caixa de dialogo de Opções de Energia, na página de Dados da 

janela Navegador. 
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O escoamento através de uma bomba é unidirecional. Se as condições de operação do 

sistema exigirem maior altura manométrica do que aquela que pode ser fornecida ao 

escoamento pela bomba, o programa desliga a bomba. Se for necessária uma vazão 

superior ao valor máximo, o EPANET extrapola a curva característica da bomba para a 

vazão pretendida, mesmo que se obtenha uma altura manométrica negativa. Em ambos 

as situações, uma mensagem de advertência é mostrada. 

 

Curva da Bomba 

 

A Curva da Bomba representa uma relação entre a altura manométrica e a vazão, 

definindo as condições de funcionamento desta, para uma velocidade de rotação 

nominal. A altura manométrica representa a energia fornecida ao escoamento pela 

bomba e representada no eixo das ordenadas da curva em metros (m). A vazão e 

representada no eixo das abscissas, nas unidades respectivas a esta grandeza. Uma curva 

da bomba valida deve apresentar alturas manométricas decrescentes com o aumento da 

vazão. 

 

O EPANET define uma forma diferente para a curva da bomba segundo o numero de 

pontos fornecidos (ver Figura): 
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Figura: Exemplo de curvas de bombas 

Fonte: Manual do EPANET. 

 

Curva com um ponto - Para se definir uma curva com um ponto basta fornecer um 

único par de valores de vazão – altura manométrica, referente ao ponto ótimo de 

funcionamento da bomba. O EPANET adiciona automaticamente dois pontos à curva, 

estabelecendo que a bomba e desligada para uma vazão nula, correspondente a uma 

carga que e 133% da carga nominal e que a vazão máxima, para uma altura 

manométrica nula, e o dobro da vazão nominal. Deste modo, a curva e traçada como 

uma curva com três pontos. 

 

Curva com três pontos - Para se definir uma curva deste tipo e necessário fornecer três 

pontos de operação: ponto de Vazão Mínimo (vazão e carga para o ponto de vazão nulo 

ou mínimo), ponto de Vazão Nominal (vazão e carga para o ponto ótimo de 

funcionamento), ponto de Vazão Maximo (vazão e a carga para o ponto de vazão 

Maximo). O EPANET ajusta uma função continua do tipo: 
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Aos três pontos fornecidos, de forma a definir a curva completa da bomba. Nesta função 

tem-se que hG = altura manométrica, q = vazão e A, B e C são constantes. 

 

Curva com múltiplos pontos - Uma curva deste tipo é definida se forem fornecidos 

quatro ou mais pontos com valores de vazão – altura de elevação. O EPANET cria uma 

curva completa ligando os vários pontos entre si por segmentos de reta. 

 

Para bombas com o numero de rotações variável, a curva da bomba altera-se consoante 

o valor da propriedade regulação de velocidade. Os valores de vazão (Q) e de altura 

manométrica (H) relacionam-se com as respectivas velocidades de rotação N1 e N2 de 

acordo com as seguintes expressões: 

 

 

 

 

 

Para associar a uma Bomba a respectiva curva característica, deve-se indicar o ID da 

curva na propriedade Curva da Bomba. 

 

Curva de Rendimento 

 

Uma curva deste tipo relaciona o rendimento do grupo (eixo das ordenadas em 

porcentagem) com a vazão bombeada (eixo das abscissas em unidades de vazão). Um 

exemplo de curva de rendimento e mostrado na Figura. 
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Figura: Curva de rendimento da bomba 

Fonte: Manual EPANET. 

 

Esta curva deve representar o rendimento do conjunto motor-bomba que leva em conta 

as perdas mecânicas na própria bomba e as perdas elétricas no seu motor. A curva e 

utilizada apenas para cálculos energéticos. Se esta curva não for fornecida, para uma 

bomba especifica, deve-se fixar um valor global constante para o rendimento, através do 

editor de Opções de Energia. 

 

Para associar a uma bomba a respectiva curva de rendimento, deve-se indicar o ID da 

curva na propriedade Curva de Rendimento. 

 

Relatório de Energia 

 

O EPANET pode gerar um Relatório de Energia que mostra as estatísticas sobre a 

energia consumida por cada bomba e o respectivo custo associado ao longo de uma 

simulação (ver Figura). Para criar um Relatório de Energia, selecione Relatório >> 

Energia a partir da barra de menu Principal. A caixa de dialogo do relatório e 

composta por duas paginas. A primeira mostra a energia utilizada pela(s) bomba(s) num 

formato de tabela. A segunda faz uma comparação estatística, para o para metro 

energético selecionado, dos valores obtidos para a(s) bomba(s) da rede, utilizando um 

gráfico de barras. 
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Rede CESA – Simulação 1: Bomba com potência de 740 W operando com rotação 
constante e com reservatório. 

 

 
Rede CESA Simulação 1 – Comprimento das tubulações 

 
 

 
Rede CESA Simulação 1 – Diâmetro das tubulações 
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Rede CESA Simulação 1 – Coeficiente de rugosidade das tubulações 

 

 
Rede CESA Simulação 1 – Cota altimétrica dos nós  
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Rede CESA Simulação 1 – Padrão de consumo de água nos nós 

 

 
Rede CESA Simulação 1 – Características do Reservatório de Nível Fixo (RNF) 

 
 



 185

 
Rede CESA Simulação 1 – Características da bomba 

 

 
Rede CESA Simulação 1 – Características da válvula de perda de carga fixa (PBV) 

 
 

 
Rede CESA Simulação 1 – Variação da pressão no RNV 
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Rede CESA Simulação 1 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) 

 

 
Rede CESA Simulação 1 – Balanço de vazão na rede 

 

 
Rede CESA Simulação 1 – Relatório de energia elétrica 
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Rede CESA – Simulação 2: Bomba com potência de 740 W operando com rotação 
variável e sem reservatório. 
 

 
Rede CESA Simulação 2 – Comprimento das tubulações 

 

 
Rede CESA Simulação 2  – Diâmetro das tubulações 
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Rede CESA Simulação 2  – Coeficiente de rugosidade das tubulações 

 

 
Rede CESA Simulação 2 – Cota altimétrica dos nós  
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Rede CESA Simulação 2 – Padrão de consumo de água nos nós 

 

 
Rede CESA Simulação 2  – Características da bomba 

 



 190

 
Rede CESA Simulação 2 – Características da bomba: Curva Carga hidráulica X Vazão  

 

 
Rede CESA Simulação 2 – Características da bomba: Curva de rendimento 
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Rede CESA Simulação 2 – Variação da pressão no início da rede (nó 31) 

 

 
Rede CESA Simulação 2 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) 

 

 
Rede CESA Simulação 2 – Balanço de vazão na rede 
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Rede CESA Simulação 2 – Relatório de energia elétrica 

 
 

Rede CESA – Simulação 3: Bomba com potência de 50 W operando com rotação 
constante e com reservatório. 

 

 
Rede CESA Simulação 3 – Comprimento das tubulações 
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Rede CESA Simulação 3 – Diâmetro das tubulações 

 

 
Rede CESA Simulação 3 – Coeficiente de rugosidade das tubulações 
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Rede CESA Simulação 3 – Cota altimétrica dos nós  

 

 
Rede CESA Simulação 3 – Padrão de consumo de água nos nós 
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Rede CESA Simulação 3 - Características do Reservatório de Nível Fixo (RNF) 

 

 
Rede CESA Simulação 3 - Características da bomba 

 
 

 
Rede CESA Simulação 3 - Características do Reservatório de Nível Variável (RNV)  
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Rede CESA Simulação 3 - Características do nó 11 

 
 

 
Rede CESA Simulação 3 - Características das válvulas controladoras de vazão 

 
 

 
Rede CESA Simulação 3: Variação da pressão no RNV 
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Rede CESA Simulação 3: Variação da pressão no nó 11 

 

 
Rede CESA Simulação 3: Balanço de vazão na rede 

 
 

 
Rede CESA Simulação 3: Relatório de energia elétrica 
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Rede CESA – Simulação 4: Bomba com potência de 50 W operando com rotação 
variável e sem reservatório. 
 

 
Rede CESA Simulação 4 – Comprimento das tubulações 
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Rede CESA Simulação 4 – Diâmetro das tubulações 
 

 
Rede CESA Simulação 4 – Coeficiente de rugosidade das tubulações 

 

 
Rede CESA Simulação 4 – Cota altimétrica dos nós  
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Rede CESA Simulação 4 – Padrão de consumo de água nos nós 

 
 

 
Rede CESA Simulação 4 – Características da bomba 
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Rede CESA Simulação 4 – Características da bomba: Curva Carga hidráulica X Vazão  

 

 
Rede CESA Simulação 4 – Características da bomba: Curva de rendimento 
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Rede CESA Simulação 4 – Características do nó 11 

 

 
Rede CESA Simulação 4 – Características das válvulas controladoras de vazão 

 

 
Rede CESA Simulação 4 – Variação da pressão no início da rede (nó 32) 
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Rede CESA Simulação 4 – Variação da pressão no final da rede (nó 11) 

 

 
Rede CESA Simulação 4 – Balanço de vazão na rede 

 

 
Rede CESA Simulação 4 – Relatório de energia elétrica 


