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Resumo 

 

 

Segundo a organização “Aliança para Economizar Energia” (ASE), o consumo de energia 

elétrica em sistemas de saneamento é de aproximadamente 3% do que é gerado em 

todo o mundo e no Brasil, de acordo pesquisas realizadas no setor, o que representa o 

terceiro maior custo em empresas prestadoras de serviços de saneamento (públicas e 

privadas), precedido somente pelo custo com mão de obra própria e terceirizada. Dessa 

forma esse trabalho através da metodologia exploratória-explicativa teve como principal 

objetivo analisar o consumo energético em sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário sob o enfoque do nexo água-energia-alimentos.  Para isso, foram 

coletados dados de empresas em cinco estados brasileiros, com principal base de dados 

os Relatórios de Sustentabilidade. No Brasil, a principal fonte de geração de energia 

elétrica é de hidroelétricas (considerada fonte renovável) entretanto ainda há 

considerável fração oriunda de termoelétricas e outras fontes não sustentáveis, 

especialmente em períodos de estiagem. Nesse sentido, ampliar as fontes geradoras e 

a eficiência energética é uma necessidade emergente. Em sistemas de saneamento, o 

consumo de energia elétrica está relacionado principalmente ao consumo em unidades 

de bombeamento para abastecimento de água permitindo o alcance das pressões 

estabelecidas por norma, e a manutenção da potabilidade após tratamento. Em sistemas 

de esgotamento sanitário a energia elétrica é utilizada na coleta e transporte do efluente 

gerado para tratamento. Diante desse contexto, a racionalidade do nexo água-energia-

alimentos corrobora o entendimento de que o consumo de energia elétrica em sistemas 

de saneamento possui uma relação de interdependência, propiciando mitigar os trade-

offs entre setores envolvidos. Isto pode ocorrer por meio de medidas para redução de 

perdas em sistemas de abastecimento de água, bem como, com o uso de novas 

tecnologias que permitam a redução do consumo energético ou a própria de geração de 



 
 

energia em sistemas de saneamento, o nexo água-energia-alimentos permite a 

compreensão de que o uso eficiente e consciente de energia elétrica propicia uma relação 

onde as sinergias entre os setores sejam promotoras de saúde pública e impulsionem a 

sustentabilidade na utilização dos recursos hídricos. Através da realização do estudo foi 

possível obter parâmetros sobre o consumo de energia elétrica nas empresas 

pesquisadas, proporcionando dessa forma em colaboração com o nexo água- energia-

alimentos a análise do emprego, bem como investigação de ações para redução e 

produção de energia elétrica por meio de tecnologias já adotadas ou com perspectiva 

para adoção. O Brasil passa atualmente por um momento de transição energética, diante 

desse contexto a pesquisa realizada corrobora com a compreensão que a 

sustentabilidade no setor de energia elétrica somente será alcançada mediante a 

diversificação das fontes produtoras, priorizando sobretudo fontes renováveis e o setor 

de saneamento possui relevante potencial, ainda pouco explorado para colaborar 

efetivamente e diretamente com a ampliação sustentável do setor. 

 

 

Palavra chaves: eficiência energética; saneamento; nexo água-energia-alimentos. 
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Abstract 

 

 

According to the organization Alliance to Save Energy (ASE), the electricity consumption 

in water and sanitation systems is approximately 3% of what is generated worldwide and 

in Brazil, acoording to research carried out in the sector which represents the third largest 

cost in companies providing sanitation services (public and private), preceded only by the 

cost of own and outsourced labor. The main objective of this study, through exploratory 

methodology, was to analyze the energy consumption in water supply and sanitary 

sewage systems under the perspective of the water-energy-food nexus. To this end, data 

were collected from water and sanitation companies in five Brazilian states, with the main 

database being the Sustainability Reports. In Brazil, the main source of electric power 

generation is hydroelectric (considered a renewable source). However there is still a 

considerable fraction coming from thermoelectric plants and other non-sustainable 

sources, especially in periods of drought. In this sense, expanding the generation sources 

and increasing energy efficiency is an emerging need. In water supply systems, the 

consumption of electricity is mainly related to the consumption of pumping units for water 

supply, allowing the achievement of pressures established by standard, and the 

maintenance of potability after treatment. In sewage systems, electricity is used in the 

collection and transport of the effluent generated for treatment. Within this context, the 

rationality of the water--ood nexus corroborates the understanding that electricity 

consumption in water and sanitation systems has an interdependent relationship, allowing 

for the mitigation of trade-offs among the sectors involved. This can occur through 

measures to reduce losses in water supply systems, as well as the use of new 

technologies that allow the reduction of energy consumption or the generation of energy 

itself in water and sanitation systems. The nexus allows the understanding that the 

efficient and conscious use of electricity provides a relationship where the synergies 

between the sectors promote public health and boost sustainability in the use of water 

resources. By carrying out the study, it was possible to obtain parameters on the 

consumption of electric energy in the companies surveyed, thus providing, in collaboration 

with the water-energy-food nexus, the analysis of employment, as well as investigation of 

actions to reduce and produce electric energy by through technologies already adopted 

or with prospects for adoption. Brazil is currently going through a moment of energy 
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transition, in this context the research carried out corroborates the understanding that 

sustainability in the electricity sector will only be achieved through the diversification of 

production sources, prioritizing above all renewable sources and the sanitation sector has 

relevant potential, still little explored to collaborate effectively and directly with the 

sustainable expansion of the sector. 

 

 

Keywords: energy efficiency; sanitation; water-energy nexus 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda por água cresce 1% a cada ano no Mundo, o crescimento 

populacional, desenvolvimento econômico, consumo (alteração nos padrões) e outros 

fatores justificam esse aumento (UNWATER, 2018a). Nesse contexto a oferta não 

alcança a demanda, estima-se que o consumo de água nas indústrias e para uso 

doméstico aumente significativamente nos próximos anos, sendo também atrelado ao 

alto consumo agrícola. Com isso, ocorrerão pressões ainda maiores em várias regiões 

do planeta exacerbadas pelas mudanças climáticas, crescimento urbano e 

desmatamentos, corroborando com um profundo desiquilíbrio do ciclo hidrológico 

(UNWATER, 2018b). 

O saneamento básico é um direito assegurado desde a constituição de 1988 no 

Brasil, e segundo o novo marco regulatório da lei federal Nº 14.026, de 15 de julho de 

2020, é definido como um conjunto de serviços públicos, 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, 

2020). 

Diante desse contexto o saneamento analisado no âmbito nacional e regional, 

permite a compreensão que a água é um assunto “global e local” simultaneamente. Do 

mesmo modo, cabe destacar que atualmente prevalece o entendimento de novos 

desafios associados à complexidade do tema saneamento e recursos hídricos, sendo 

que se torna fundamental analisar a agir sobre as interações deste setor e suas 

implicações em cadeias produtivas diversas. Este desafio que transcende distintas 

escalas geográficas e demanda superar a gestão setorial convencional de recursos está 

na base da concepção do nexo água-energia-alimentos (WEF, 2011; Hoff, 2011). Com 

isso, destacamos a necessidade emergente de viabilizar a conservação e otimização dos 

recursos hídricos e seu uso racional, mitigando perdas, atenuando impactos em outros 

setores e viabilizando que mais pessoas tenham acesso a água e saneamento.. 

Analisar o setor de saneamento básico, sob a perspectiva do nexo água-energia- 

alimentos permite verificar as interdependências com os setores de energia e de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.026-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.026-2020?OpenDocument
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alimentos, onde a pressão em um deles implica em trade-offs (compensações) nos 

demais, dificultando a aplicação do conceito de governança, uma vez que propicia 

politicas isoladas e sobretudo a ausência de sustentabilidade na interação entre distintos 

setores (HAMICHE, STAMBOULI, FLAZI, 2016). A maioria das atividades humanas 

requer água, energia ou alimentos, frequentemente, há simultaneidade e competitividade 

na demanda por esses recursos (GARCIA, YOU, 2016). É evidenciada dessa forma a 

necessidade do estudo realizado através da análise das inter-relações existentes entre o 

consumo energético em empresas prestadoras de serviço de saneamento 

(abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto), uma vez que é possível 

subsidiar a tomada de decisão na adoção de medidas mais sustentáveis ponderando as 

sinergias entre os setores. Cabe ressaltar que a busca por sinergias dentre setores é uma 

atribuição elementar da concepção do nexo, uma vez que, por exemplo, objetiva-se 

ampliar o acesso a determinado recurso por meio de alternativas que mitiguem ou 

otimizem o impacto em outro. Em síntese, podemos conceber que é preciso oferecer 

mais água tratada, porém, atenuando a tendência de aumento equivalente de consumo 

de energia. Ou então, é preciso melhorar as cadeias e aumentar a produção de alimentos, 

fazendo uso de recursos locais para otimizar a demanda por água e energia (HOFF, 

2011). 

Para os cidadãos, resultados benéficos quanto a governança da água inclui uma 

dinâmica onde os corpos hídricos possuam melhores condições para potabilidade, e os 

serviços de saneamento e de distribuição elétrica sejam eficientes, o que contribuiu 

primordialmente nos ODM (objetivos de desenvolvimento do milênio) e posteriormente 

para o alcance dos ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável) (BENSON, et al., 

2017). 

A análise do tema proposto de “Eficiência energética em sistemas de saneamento 

básico sob a perspectiva do nexo água, energia e alimentos” vem de encontro com os 

objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), 

mais especificamente: 2 - fome zero e agricultura sustentável, 6- água potável e 

saneamento, 7- energia limpa e acessível e 12-consumo e produção responsáveis. 
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O alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU também 

corrobora para a universalização do saneamento com meta para 2033, sendo esse o 

principal propósito para as empresas prestadoras de serviço de saneamento no Brasil, 

uma vez que o cenário apresenta grandes desafios no âmbito nacional com inúmeras 

disparidades entre regiões. 

 

2. REFERENCIAL BIBLIOGRAFICO 

 

2.1 Saneamento no Brasil 

 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre saneamento, o Brasil possui 

atendimento com abastecimento de água potável de 84,1% da população em 2020, esse 

valor é 0,4% maior que em 2019. Apesar de haver ainda muito déficit de saneamento no 

país, também houve aumento d o índice de atendimento de esgoto passando de 54,1% 

em 2019 para 55% em 2020, entretanto somente 79,8% do esgoto coletado no país é 

tratado (SNIS, 2019 e 2020). 

Quando a análise é realizada pontualmente, os dados demonstram que o Brasil 

possui 5337 municípios (da amostra participante do SNIS) com sistema público de 

abastecimento de água, destes 99,1% a maior parte são abastecidos com água em 

ambiente urbano, os índices de atendimento variam de acordo com o estado (figura 1), e 

apresentam resultados mais relevantes nas regiões Sul e Sudeste, sendo o estado do 

Paraná com melhor índice de atendimento (100%) e o Amapá necessitando melhorias 

significativas com índice inferior a 40% (SNIS, 2020). 
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Figura 1 - Índice de atendimento urbano com rede de água – 2020. 

 

 

Fonte: (SNIS, 2020). 

 

O consumo médio (l/hab/dia) de água varia de acordo com a região do Brasil, e 

apresentou aumento nas regiões Norte, Sul e Centro-oeste e decréscimo nas regiões 

Nordeste e Sudeste em 2020 em relação a 2019, conforme Gráfico 1 (SNIS, 2019 e 

2020). Importante ressaltar o contexto de pandemia provocado pelo novo coronavírus e 

causadora de síndrome respiratória aguda grave (COVID 19), que surgiu no final de 2019. 

Entretanto, a disseminação em massa desta pandemia no planeta ocorreu em 2020 

(RODRIGUEZ-MORALES et al. 2020),e, diante da crise sanitária mundial, foram 

impulsionadas medidas de higiene mais eficazes como lavar as mãos com maior 
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frequência, e o incentivo para a gestão segura de serviços de saneamento básico com 

medida de combate à pandemia (OMS, 2020). A influência dos novos hábitos após o 

início da pandemia pode ter influenciado no aumento do consumo diário de água em 

algumas regiões, entretanto, é necessário analises mais dedicadas sobre o tema. 

 

Gráfico  1 – Comparativo do consumo de água por região – 2019-2020. 

 

Fonte: (Adaptado SNIS 2019 e 2020). 

Os serviços de esgoto, entretanto, apresentam somente quatro estados e o Distrito 

Federal com índices superiores a 70% dos municípios atendidos em áreas urbanas 

(Figura 2), são eles: Minas Gerais, Paraná, Roraima e São Paulo. Destacam-se alguns 

estados do Norte e Nordeste com os piores índices de atendimento, sendo inferior em 

alguns estados a 10%, como Amapá e Roraima (SNIS 2020). 
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Figura 2 - Índice de atendimento urbano com rede de esgoto - 2020. 

 

 

Fonte: (SNIS 2020). 

 

Na Tabela 1, é possível observar os índices de atendimento de água por 

macrorregião brasileira, apresentando variação especialmente entre as regiões Norte e 

Nordeste onde o Índice de atendimento é de 58,9% e 74,9% respectivamente, 

contrapondo as outras regiões com índices superiores a 90%. Em áreas urbanas, todas 

as regiões possuem mais que 70% da população atendida, em relação a 2020 o 

atendimento com sistemas de abastecimento de água alcançou 4,6 milhões de pessoas 

a mais que o ano anterior, o que significa que o Brasil tem 84,1% da população atendida 

com redes de abastecimento de água, mesmo que não apresente uniformidade entre as 

regiões (SNIS 2019 e 2020). 
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Para coleta de esgotos os números são ainda mais deficitários, o Brasil possui 

somente 55% da população atendida com redes de coleta, e quando a análise é realizada 

por região, apresenta grande disparidade, sendo a região Norte atendida com 13,1% e a 

região Nordeste com 30,3%. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mesmo 

apresentando resultados mais significativos, ainda possuem grande defasagem não 

alcançando índices superiores a 85% da população atendida (SNIS,2020). 

 

Tabela 1  - Níveis de atendimento com água e esgotos dos municípios com                   

prestadores e serviços participantes do SNIS segundo macrorregião geográfica             

e Brasil-2020. 

Macrorregião 

Índice de atendimento com rede (%) 

Água Coleta de esgotos 

Total Urbano Total Urbano 

Norte 58,9 72,0 13,1 17,2 

Nordeste 74,9 89,7 30,3 39,3 

Sudeste 91,3 96,1 80,5 84,9 

Sul 91,0 98,8 47,4 54,3 

Centro-Oeste 90,9 98,0 59,5 65,8 

Brasil 84,1 93,4 55,0 63,2 
 

Fonte: Adaptado SNIS, 2020. 

 

Quanto ao tratamento dos esgotos gerados, todas as macrorregiões apresentam 

números inferiores a 60% (Figura 3), já para o tratamento dos esgotos coletados todas 

as macrorregiões possuem atendimento maior que 75%, ou seja, nem todo esgoto 

coletado é direcionado para tratamento. Em muitos casos somente é realizado o 

afastamento dos esgotos pelos prestadores de serviços de saneamento, prevalecendo, 

portanto, o lançamento de esgotos in natura em cursos d´água (SNIS, 2020). 

 

 

 

 

 



26 
 

Figura 3 - Índice de atendimento urbano com rede de esgoto-2020. 

 

 

Fonte: SNIS (2020). 

 

No Brasil são produzidas 9.098 toneladas de carga orgânica que são provenientes 

do esgoto diariamente, e cerca de 60% de toda carga orgânica gerada tem como destino 

final os corpos d’agua Em alguns casos, mesmo posterior ao tratamento não é possível 

atingir o padrão de eficiência necessário de qualidade de efluente para tratamento de 

esgotos, conforme Resolução CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011 - ANEXO I - (ANA, 2021). 

Há a ainda a necessidade de se considerar a ineficiência de alguns sistemas para 

tratamento de esgoto. Dados de 2013 demonstram que 70% dos municípios brasileiros 

conseguem retirar somente cerca de 30% da carga orgânica dos efluentes por meio de 

dos sistemas de tratamento de esgoto adotados, prejudicando consideravelmente a 

qualidade dos corpos hídricos receptores, especialmente por que muitos destes recursos 
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hídricos à jusante serão demandados para captação voltada ao abastecimento de água 

potável (ANA, 2021). 

Os déficits de atendimento no setor de saneamento no Brasil, especialmente no 

âmbito água e esgoto denotam necessidade de avanços emergenciais no setor, 

proporcionando mais acessibilidade e sobretudo saúde pública à população, entretanto 

ponderando a aplicação do nexo água-energia-alimentos é necessário considerar que a 

ampliação da oferta desses serviços implica em pressões nas interpendências entre os 

setores. Dessa forma, é preciso analisar sob a perspectiva de que as soluções para a 

escassez de recursos naturais passam por soluções que transcendem os setores 

(GIATTI et al, 2016). O desenvolvimento sustentável primordial para análise dos desafios 

atuais necessita de inovações fundamentais capazes de atenuar as compensações e 

possíveis contradições que demandem pressões entre os setores. 

 

2.2 Sistemas de Saneamento 

 

Os sistemas de saneamento básico possuem diversas formas de atuação, 

variando conforme a localidade, eficiência no tratamento, população atendida, custos 

entre outros fatores relevantes. A compreensão de suas características e desafios na 

ótica da eficiência energética e do nexo água-energia-alimentos representa uma 

inovação necessária na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

 

2.2.1 Abastecimento de água 

 

Os serviços de abastecimento de água têm como definição: as atividades e 

infraestruturas relacionadas ao abastecimento público de água potável, o que inclui 

desde adutoras (tubulações de grande diâmetro) de água bruta ou tratada, estações de 

tratamento de água até a distribuição para a população (BRASIL, 2020). 
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Etapas de tratamento de água 

 

As etapas em envolvidas no tratamento convencional da água consistem em: 

• Adução de água Bruta e tratada (bombeamento); 

• Coagulação e floculação; 

• Decantação; 

• Filtração; 

• Desinfecção e fluoretação; 

• Reservação de água tratada; 

• Distribuição. 

 

O consumo de energia em maior ou menor escala está envolvido em todas as 

etapas descritas, desde automação de equipamentos até estações de bombeamentos 

conforme Figura 4. Dessa forma, a aplicação do nexo água-energia-alimentos concerne 

diretamente com o consumo de energia elétrica, uma vez que as pressões exercidas pela 

demanda de água influenciam no consumo de energia elétrica, especialmente quando a 

captação é distante dos locais de maior consumo (áreas urbanizadas). 
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Figura 4 - Fluxograma das etapas do tratamento convencional de água. 

 

Fonte: Adaptado (SNIS, 2020, SABESP, 2021 e Venkatesh; Helge ,2011). 

 

2.2.2 Esgotamento sanitário 

 

Consiste na operação e manutenção de equipamentos para a coleta, transporte e 

tratamento dos esgotos sanitários produzidos nos diversos setores (residências, 

comércios indústrias, agricultura, pecuária), no escopo das atividades estão incluídas as 

diversas etapas, desde as ligações de esgoto até o lançamento nos corpos hídricos ou a 

utilização como água de reuso (BRASIL, 2020). 

 

Etapas de tratamento de esgoto: 

• Coleta e transporte do efluente gerado; 

• Tratamento preliminar; 

• Tratamento primário; 

• Tratamento secundário ou biológico; 

• Tratamento terciário. 
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Para realização do tratamento de esgoto é necessário ponderar as características 

físicas, químicas e biológicas do efluente gerado, somente a partir dessa análise é 

possível escolher o método de tratamento. Entretanto, é possível observar conforme 

Figura 5, que em todas as etapas será necessário a utilização de energia elétrica seja 

para automação de equipamentos ou bombeamento, dessa forma, a escolha das 

infraestruturas e locais de instalação implicarão em maior ou menor consumo, 

evidenciando as interdependências entre os setores. 

 

Figura 5 - Etapas do tratamento convencional de esgoto. 

 

 

Fonte Adaptado (SNIS 2020, SABESP 2021b e VENKATESH; HELGE 2011). 

 

Englobam ainda como serviços que definem o saneamento básico segundo a 

atualização da Lei Nº 14.026, de 15 de julho de 2020, os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Os serviços 

de saneamento básico são complementares, ou seja, onde há deficiência em um âmbito, 

implicará diretamente na relação de eficiência dos demais, sendo assim, ao atingir o a 

sustentabilidade nos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.026-2020?OpenDocument
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a partir no nexo água-energia-alimentos, é possível expandir tal perspectiva para os 

demais serviços. 

 

2.3  Energia para o saneamento 

 

Em países em desenvolvimento, cabe ressaltar que o crescimento econômico e a 

necessária expansão do setor de saneamento estão diretamente atrelados ao aumento 

do consumo de energia elétrica e demanda por recursos naturais. Assim,  é importante 

compreender a relação entre as desigualdades socias e as questões ambientais, 

sobretudo, na forma de se promover desenvolvimento humano considerando a pressão 

e possíveis impactos sobre os ecossistemas (BELK, A, DOBNIK, F, DREGER, C, 2011; 

PAYNE, 2010; APERGIS, N; PAYNE, J, 2010; BARCA, S, 2011). Nesse sentido, é 

necessário que a ampliação dos serviços de saneamento seja cuidadosa, planejada e 

executada tendo em consideração a forma como as mesmas irão gerar impactos 

secundários pelo aumento inerente na demanda por energia. 

Em países em desenvolvimento há ainda a tendência do uso de energia de fontes 

como carvão, gás e petróleo com a finalidade de otimizar o sistema energético. 

Entretanto, as preocupações ambientais e sociais associadas a essas demandas têm 

conduzido a necessidade de uma análise do processo energético, que considere a 

emissão de gases nocivos, deslocamentos de populações, impactos ambientais, 

desmatamento, gestão de resíduos líquidos e sólidos e outros fatores. Além disso, em 

áreas densamente povoadas, usinas de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis 

demandam a utilização de vastas áreas para implantação de redes de 

transmissão.(BANCO MUNDIAL, 1993). 

 

2.3.1 Energia no Brasil 

 

Segundo balanço Energético Nacional (Gráfico 2) a matriz energética brasileira 

possui como principal fonte a geração hídrica, que corresponde a 65,2% da geração total, 

a geração a partir de biomassa representa 9,1%, solar 1,66%, eólica 8,8%. A geração de 
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energia a partir de fontes não renováveis representou 15,2% da produção no Brasil, 

sendo 3,1% proveniente de carvão e derivados, 8,3% de gás natural, 1,6% de derivados 

de petróleo, e 2,2% de fonte nuclear (BEN, 2021).  

 

Gráfico  2 - Oferta Interna de Energia Elétrica por fonte no Brasil – 2020. 

 

 

Fonte: (BEN,2021) 

 

Para geração de energia mecânica por meio do potencial hidráulico se pondera a 

vazão e o desnível, já para produção de energia “fio d’agua” se considera a vazão natural 

e a altura natural de queda, porém é possível realizar barragens com intuito de se ter 

continuidade da produção de energia elétrica em todos os períodos do ano. Todavia, para 

tal é necessário inundar uma vasta área definitivamente, alterando dessa forma as 

condições naturais, elemento antrópico, regime hidrológico, regime geológico e regime 

biológico do local (BERMANN, 1991). Dessa forma, mesmo que a matriz energética 

brasileira provém significativamente de fonte renovável, esta apresenta pontos 
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desfavoráveis, especialmente relacionados a fase de implantação, uma vez que com as 

inundações de vastas áreas há interferências antrópicas, ambientais e econômicas. 

Segundo o Balanço Energético Nacional (2021), com relação ao consumo 

energético por setor, no Brasil há predominância Industrial, seguido do consumo 

residencial, setor comercial, setor Público, Agropecuário, e do próprio setor energético 

(Gráfico 3), o consumo no setor de saneamento está embutido no registrado para o setor 

Público. 

Segundo o SNIS o consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de 

água em 2020 foi de 0,73 kWh/m3 o que representa 12,4 TWh de consumo total e houve 

um aumento de 4,8% em relação a 2019. O consumo de energia elétrica em sistemas de 

esgotamento sanitário em 2019 foi de 0,27 kWh/m3 o que representa 1,5 TWh (SNIS, 

2020). O consumo de energia em sistemas de esgotamento sanitário é menor e varia de 

acordo com as regiões (ANEXO II), uma vez que os serviços no Brasil ainda necessitam 

de efetiva ampliação, enquanto o abastecimento de água conforme dados já 

demonstrados nesse trabalho possuem abrangência consolidada em algumas regiões, a 

coleta, transporte e tratamento de esgoto necessita ampliação, dessa forma, propiciar 

que o avanço ocorra por meio de tecnologias que propiciem o desenvolvimento 

sustentável é um desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Gráfico  3 - Consumo Energético por setor no Brasil – 2020. 

 

 

Fonte: BEN, 2021. 

 

2.3.2 TRANSIÇÃO ENERGETICA NO BRASIL 

 

O tema transição energética vem alcançando cada vez mais notoriedade no meio 

acadêmico e no âmbito político, e implica no emprego de alternativas que viabilizem a 

obtenção de energia elétrica de fontes limpas e renováveis capazes de mitigar a emissão 

de carbono. A adoção dessas medidas para produção de energia elétrica por meio de 

fontes renováveis impulsiona uma matriz mais diversificada, permitindo o 

desenvolvimento socioeconômico mais sustentável (BRIDGE et al. 2013; SOVACOOL, 

2016). 

O termo “Transição energética” apresenta conflitos entre os autores, uma vez que 

para alguns é processo complexo, que não se dá somente pela adição de energias de 

fontes renovais na matriz energética (YORK e BELL, 2019). Entretanto, nesse trabalho a 

intenção é demonstrar que o Brasil passa por um período de mudanças, diversificando 

as fontes de energia elétrica e priorizando nesse processo as de fontes renováveis. 

O Brasil, mesmo apresentando uma matriz energética predominantemente de 

fonte renovável (hidroelétrica), possui pontos de atenção, uma vez que em eventos 
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extremos como crises hídricas a produção de energia elétrica é diretamente afetada, 

dessa forma o governo criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA), sendo importante para maior participação de fontes eólicas, 

biomassa e hidrelétricas com menor potencial de produção na produção nacional 

(LAZARO, L; GREMAUD, A, 2017). 

A matriz energética brasileira para fontes renováveis já apresenta diversificação 

(Anexo III), entretanto, no atual contexto mundial se faz necessária a ampliação e 

utilização de todo potencial energético a partir de fontes renováveis promotoras do 

desenvolvimento sustentável (BEN,2021). 

 O setor do saneamento diante do contexto histórico e do atual momento de 

transição energética no Brasil, necessita também ser um importante agente 

corroborativo, ou seja, em todo processo de expansão do setor, é necessário diversificar  

suas fontes de utilização de energia elétrica priorizando as provenientes de fontes 

renováveis, uma vez que o setor é responsável por significativa parcela do consumo 

energético no Brasil, e com a ampliação dos serviços será ainda mais considerável a 

utilização de energia elétrica. 

 

2.3.3 Consumo de energia no setor do saneamento 

 

Em todo o mundo o consumo de energia elétrica pelo setor de saneamento básico 

representa cerca de 3% de toda energia gerada (ASE,2002). O mesmo percentual se 

aplica ao Brasil e está vinculado diretamente ao consumo energético em bombas para 

transporte da água bruta, tratada e coleta, transporte e tratamento de efluentes gerados. 

O consumo energético associado ao saneamento básico aumenta de acordo com a 

topografia onde é implantada a rede e o tipo do sistema adotado, ou seja, em locais onde 

a topográfica não é favorável (Figura 6) como no Bairro Vargem Grande – São Paulo/SP, 

é necessário o auxílio de sistemas de bombeamento para a conexão das redes de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto aos Reservatórios e Estações 

de tratamento (GONCALVES, 2009; DUARTE, ALEGRE, COVAS, 2008). 

 

 



36 
 

Figura 6 - Bairro Vargem Grande – Região Metropolitana de São Paulo – 2020. 

 

 

Fonte: da Autora. 

 

Segundo o SNIS o consumo de energia elétrica é fundamental para a 

operacionalização de sistemas de abastecimento de água e a esgotamento sanitário. O 

consumo de energia elétrica no saneamento tem variado ao longo dos anos, entretanto 

permanece ainda sendo a 3° maior despesa das companhias de saneamento brasileiras, 

conforme o Gráfico 4. O custo relacionado a energia no saneamento situa-se abaixo 

somente dos custos com colaboradores próprios e terceirizados, mesmo após a 

intensificação de medidas para redução do consumo no setor (SNIS, 2015). De acordo 

com os relatórios de sustentabilidade e de gestão, nos últimos anos as empresas de 

saneamento têm cada vez mais adotado medidas para redução do consumo de energia 

elétrica como: substituição de equipamentos, alternância no horário de consumo devido 

as diferenças tarifarias e diversificação das fontes de energia elétrica. 



37 
 

 

Gráfico  4 - Despesas por componentes dos serviços de água e esgoto em 

empresas prestadoras de serviços de saneamento no Brasil - 2020. 

 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

2.4 Nexo Água, Energia e Alimentos 

 

É possível observar nos últimos anos o aumento da pressão sobre os recursos 

naturais no planeta, sendo justificado por fatores como o aumento da população, 

mudanças de padrões de consumo, mudanças climáticas e aumento de áreas 

urbanizadas, dessa forma as pressões por água-energia-alimentos são ainda mais 

evidenciadas diante desse contexto de instabilidade (LIN et al, 2018). 

O nexo água-energia-alimentos estuda as interdependências entre suas 

dimensões componentes com intuito de melhorar as relações de sinergias e reduzir 

compensações entre setores. Para tal é necessário se ponderar se há diversas 

interdependências (“trade-offs”) entre estes setores (STEIN et al; FAO, 2014; HOFF, 

2011), e a partir da criticidade das conexões, cabe verificar a eficiência dos setores 

envolvidos quando analisados como um conjunto interdependente (GIATTI et al.,2016). 

O fornecimento de água e posteriormente a coleta da mesma em forma de efluente 

para tratamento, é um mecanismo importante a ser ponderado no metabolismo urbano 

uma vez que influencia diretamente na demanda de água e energia elétrica das grandes 

cidades (BARLES, 2009; Kennedy et al., 2007; Wolman, 1965). 



38 
 

A aplicação do nexo urbano está relacionada ao entendimento e posteriormente 

obtenção de soluções integradas, ou seja, a partir da percepção de que há uma relação 

direta entre o consumo de água-energia-alimentos. Essa racionalidade permite 

reconhecer a necessidade de avaliação e manejo de um conjunto sistêmico e não 

somente a operação convencional de medidas setoriais e isoladas (HOFF, 2011). 

A análise do nexo água-energia-alimentos sob a perspectiva humana e ambiental 

é fundamental para compreensão de que somente a partir da preservação dos 

ecossistemas e de seus recursos é possível garantir para as próximas gerações os 

recursos naturais necessários, aplicando dessa forma efetivamente o conceito de 

sustentabilidade, uma vez que as áreas com maior pobreza rural, desnutrição e 

insegurança alimentar são também aquelas com maior degradação da água e da 

terra(VOSTI, S; REARDO, T, 1997). 

A análise e a gestão das sinergias vinculadas ao nexo urbano permitem promover 

a diminuição de “iniquidades e de vulnerabilidades” permitindo a adesão de alternativas 

de vários setores e propiciando dessa forma a sustentabilidade (GIATTI, 2019). 

De acordo com Ban Ki-moon (secretário geral da ONU em 2014), no mundo, até 

2030, precisaremos de 35% mais alimentos, 40% mais de água e 50% mais energia”, 

ponderando-se a previsão de aumento populacional. Além disso,  as mudanças 

climáticas e seus riscos associados ao estresse da demanda por recursos, aumentarão 

as ameaças de escassez hídrica e consequentemente atingirão a agricultura e a matriz 

energética global (UN NEWS, 2014). O caderno água, alimento e energia da ONU 

disponível no Anexo IV estabelece como ponto central para o desenvolvimento 

sustentável o entendimento do nexo água-energia-alimentos uma vez que uma análise 

integrada propicia à população a garantia de água em quantidade e qualidade suficiente 

para as próximas gerações, segurança alimentar, produção de alimentos e energia 

capazes de suprir as demandas atuais e futuras. 

A governança do nexo água-energia-alimentos está relacionada às ações 

colaborativas nos diversos setores, uma vez que as inovações tecnológicas empregadas 

possuem períodos longos para efetiva adesão e funcionamento, o que requer apoio dos 

atores responsáveis envolvidos (política, sociedade, industrias), direcionando dessa 
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forma as preocupações humanas e ambientais de forma consciente e promotora do 

desenvolvimento sustentável (BHADURI et al., 2015) 

 

Estudos sobre saneamento realizados na bacia hidrográfica do Rio Douro, em 

Portugal, apontam uma associação no nexo água-energia-alimentos como fator 

colaborativo para a sustentabilidade da mesma. Ou seja, a partir do entendimento das 

limitações para tratamento da água e custo da energia para irrigação e demais usos da 

água, é possível propiciar a compreensão dos trade-offs e propor soluções mais 

adequadas na perspectiva intersetorial (MAYOR et al. 2015). 

A implementação de uma racionalidade do nexo água-energia-alimentos no setor 

de saneamento surgiu a partir da conscientização de que há uma forte integração na 

“gestão e política” da água com a energia e a produção de alimentos, para promover a 

própria segurança dos recursos hídricos (SCOTT et al., 2015). 

O nexo água-energia-alimentos é extremamente importante para o 

desenvolvimento sustentável, sobretudo em consideração ao aumento populacional, 

maiores taxas de urbanização, mudanças nos padrões de alimentação e na economia 

global. Todas essas mudanças implicam diretamente em um aumento na pressão por 

esses recursos, sendo necessário garantir para as próximas gerações segurança 

alimentar, água em quantidade e qualidade suficiente e energias de fontes sustentáveis 

(UNWATER, 2018). 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar dados e alternativas de consumo de energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário de empresas de saneamento básico, 

ponderando as tecnologias atualmente empregadas sob a perspectiva do nexo água-

energia-alimentos, propiciando parâmetros que viabilizem a eficiência energética no 

setor. 
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3.2  Objetivos específicos 

 

i) Analisar dados do consumo de energia elétrica em sistemas de saneamento 

básico a partir dos Relatórios (Sustentabilidade e Gestão) de 5 empresas 

prestadoras de serviço; 

ii) Verificar as tecnologias empregadas atualmente no Brasil para redução e 

produção de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário com potencial para implantação em plantas já existentes e 

para sistemas futuros; 

iii) Ponderar as interfaces do nexo água-energia-alimentos no setor de saneamento, 

ou seja, verificar como o consumo de energia elétrica no saneamento básico, pode 

influenciar nas pressões exercidas pela urbanização das cidades devido as 

interdependências entre os setores. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi elaborado através da metodologia exploratória-explicativa, ou seja, 

a partir da obtenção dos dados dos Relatórios de Sustentabilidade (anual) e Gestão e 

dos Relatórios do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento foi desenvolvida 

a pesquisa em análise do consumo de energia elétrica das empresas escolhidas para o 

estudo e as tecnologias promotoras de eficiência energética adotadas pelas mesmas. 

Para cumprir o principal objetivo do estudo de analisar o consumo de energia 

elétrica em sistemas de saneamento básico com através da perspectiva do água-energia-

alimentos,  foram respeitadas as etapas: i) obtenção de dados do consumo de energia 

elétrica em sistemas de saneamento através de relatórios de sustentabilidade, relatórios 

técnicos e de gestão em empresas prestadoras de serviços de saneamento; ii) análise 

de novas tecnologias que promovam a redução e/ou a produção de energia elétrica em 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; iii) realização de análise 

sobre a perspectiva do nexo água-energia-alimentos quanto a eficiência energética no 
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setor do saneamento sob uma perspectiva intersetorial, uma vez que os mesmos estão 

diretamente relacionados ao setor. 

Para elaboração desse trabalho foram escolhidas cinco empresas prestadoras de 

serviços de saneamento, onde a principal intenção era obter dados das cinco regiões do 

País. Entretanto, a empresa escolhida da região Norte, a Consapa (Companhia 

Saneamento do Pará) não possui fonte de dados sobre consumo de energia elétrica 

disponibilizado, dessa forma por apresentar dados mais consolidados foi escolhida a 

Copasa (Companhia Saneamento de Minas Gerais) em substituição. A seleção das 

empresas e experiências não teve objetivo de propiciar inferência sobre o universo de 

companhias de saneamento e suas práticas. Na verdade, a amostra se constituiu sobre 

uma perspectiva qualitativa, de modo que permitisse captar uma diversidade de 

possibilidades e inovações a atender os tópicos associados aos objetivos específicos 

desta pesquisa.  

Coleta e análise de dados foram realizadas por meio de consulta a relatórios 

técnicos, de gestão e principalmente de sustentabilidade das empresas escolhidas, 

focando principalmente nos dados sobre eficiência energética, ou seja, sobre os 

consumos anuais (para efeito comparativo), dados sobre perdas de água e tecnologias e 

experiências de sucesso adotadas pelas empresas com a finalidade de reduzir sobretudo 

o consumo energético. 

Importante ressaltar a dificuldade de acesso aos dados mais específicos com 

relação ao consumo de energia elétrica das empresas estudadas, por se tratarem de 

empresas de economia mista há protocolos complexos sobre disponibilidade de dados 

para o público externo, dessa forma como forma de padronização optou-se pela obtenção 

dos dados por meios dos Relatórios de Sustentabilidade e de Gestão como já descrito. 

 

4.1 Empresas de Saneamento 

 

O Brasil possui como empresas prestadoras de serviços de saneamento 

companhias estaduais, autarquias municipais, empresas de capital privado, empresas 

economia mista e prefeituras (SNIS, 2019). 
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As empresas escolhidas foram Sabesp, Sanepar, Compesa, Saneago e Copasa 

as mesmas possuem alguns parâmetros administrativos conforme descrito abaixo: 

 

- Perfil administrativo: todas as empresas são de economia mista, ou seja, possuem 

capital governamental e externo (algumas das empresas estudas disponibilizam a 

negociação de ações em bolsas de valores – Copasa/Sabesp/Sanepar); 

-Parâmetros ambientais: todas as empresas possuem ações para promoção de boas 

práticas ambientais, destacando ações em conjunto com outros órgãos e com a 

sociedade 

- Parâmetros econômicos: Os lucros e custos aproximados das empresas analisadas 

estão descritos conforme Tabela 2, é possível observar que mesmo tendo despesas com 

mão de própria, materiais, energia elétrica e demais custos, as empresas apresentaram 

lucros significativos no ano de 2020 (não havia dados disponíveis em 2021). 

 

Tabela 2 - Lucros e custos em Empresas de Saneamento - 2020 

Taberg     

Empresa Lucro (milhões)(R$) Principais custos 

Sabesp 970 
* custos desp. Adm. e 
comerciais e custos de 

construção 

Sanepar 996 
Pessoal, material, energia 
elétrica e demais custos 

Copasa 816 

Pessoal, material, energia 
elétrica e demais custos 

Saneago 336 

Pessoal, material, energia 
elétrica e demais custos 

Compesa 177 

Pessoal, material, energia 
elétrica e demais custos 

 

Fonte: Adaptado SABESP (2020b); SANEPAR (2020b); COPASA (2020b); 

SANEAGO (2020b) e COMPESA (2020c) 

 

4.1.1 SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 

 

Empresa de economia mista que atua em 375 municípios do Estado de São Paulo, 

prestando serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para uma 
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população de 27,5 milhões de pessoas (o que representa cerca 13% da população atual 

brasileira). A Companhia possui índice de atendimento de água de 100% nos municípios 

em que presta serviço, coleta de esgoto de 85% e 76% de economias enviadas para 

tratamento, sua extensão de rede de água é de 87.568 km e de esgoto de 59.660 km 

(SABESP,2020). 

 

4.1.2 SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) 

 

Empresa de economia mista que atua em 346 municípios do Estado do Paraná, 

possui atendimento de 100% da população com abastecimento de água, 79% com coleta 

de esgoto . Sua extensão de rede de água é de 57.500 km e de esgoto 38.500 mil km 

(SANEPAR, 2020). 

 

4.1.3 COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) 

 

Empresa de economia mista que atua em 172 municípios e mais o distrito de 

Fernando de Noronha do Estado do Pernambuco, o atendimento populacional é de 7,5 

milhões de pessoas com abastecimento de água e 2 milhões com sistema de 

esgotamento sanitário, o que representou em 2019 que cerca de 92% da população 

atendida recebe água e 26% é atendida com serviços de esgoto (COPENSA, 2020). 

 

4.1.4 SANEAGO (Companhia Saneamento de Goiás) 

 

Empresa de economia mista que atua em 226 municípios do Estado de Goiás, 

possui atendimento com abastecimento de água de 97,40% com 5,829 milhões de 

pessoas sendo abastecidas e extensão de rede de 33.016 km, para esgotamento 

sanitário possui índice de atendimento de 64%, desses 60% é tratado e a extensão de 

rede é de 13.287 km (SANEAGO, 2020). 
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4.1.5 COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 

 

Empresa de economia mista que atua em 640 municípios do Estado de Minas 

Gerais, atende com abastecimento de água 11,8 milhões de pessoas com extensão de 

56,859 km. Para sistema de esgotamento sanitário atende 8,3 milhões de pessoas e 

possui extensão de rede de 28,189 km. Seu índice de atendimento de esgoto foi de 80% 

para coleta e tratamento (COPASA, 2020). 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Sistemas de Saneamento 

 

Inicialmente, apresentam-se sistemas de saneamento básico para o 

reconhecimento básico de suas formas de operação e perspectiva de aplicação de 

medidas voltadas à eficiência energética em convergência com a perspectiva do nexo 

água-energia-alimentos. 

 

5.2 Eficiência energética 

 

Segundo a empresa de Pesquisa Energética (EPE), eficiência energética remete 

a realizar as mesmas atividades ou mais atividades com consumo inferior de energia 

elétrica, mantendo, entretanto, a qualidade dos serviços prestados, a utilização de 

equipamentos mais novos e mais eficientes, e a diversificação da fontes de energia, 

priorizando fontes renováveis (EPE, 2021). 

A eficiência energética é tratada como prioridade pela União Europeia, partindo da 

premissa que o uso eficiente de energia elétrica proporciona menor consumo e dessa 

forma menor necessidade de geração, influenciando diretamente na redução de contas 

aos consumidores finais, redução de emissões de carbono, menor ampliação de 

infraestrutura, o que permite maiores níveis para alcance da segurança energética. “A 

eficiência energética pode ser melhorada em todos os pontos da cadeia, desde a 

produção de energia até o consumo de energia”. Há o reconhecimento de que o potencial 
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energético da Europa ainda não foi alcançado devido fatores como altos custos iniciais 

de investimento, acesso a financiamento, falta de informação, incentivos divididos e 

efeitos de recuperação (EPRS, 2015). 

A utilização de energia elétrica adquirida de fontes renováveis atrelada a eficiência 

energética é uma importante sinergia que pode ser utilizada em muitos países como 

forma de redução do consumo e maior ampliação da matriz energética (IRENA, 2017) 

 

5.2.1 Consumo de energia elétrica no setor de saneamento 

 

Nos últimos anos o consumo de energia elétrica pelo setor de saneamento tem 

variado conforme Gráfico 5, entretanto é possível observar que a partir de 2017 há um 

aumento significativo de aproximadamente 15% com linha de tendência crescente, esse 

resultado se deve principalmente ao avanço da universalização do saneamento básico 

no Brasil, ou seja devido a ampliação do atendimento dos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário das empresas pesquisadas. 

 

Gráfico  5 - Variação Anual de despesa com energia elétrica em empresas 

prestadoras de serviços de saneamento no Brasil, 2014-2020. 

 

 

Fonte: – Adaptado SNIS. 
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O consumo energético nas diversas etapas captação/coleta, tratamento e 

distribuição para abastecimento de água e esgoto (Quadro 1) varia de acordo com os 

dispositivos e sistemas adotados, bem como com o tempo de uso e manutenção dos 

mesmos. Entretanto, através de estudos já realizados é possível normatizar o consumo 

energético por processo (VENKATESH; HELGE, 2011). 

 

Quadro 1 - Processos que consomem energia na fase Operação e manutenção de 

sistemas de água e esgoto. 

Sistemas Processos que consomem 

energia na Operação e 

Manutenção 

Fonte de energia 

Plantas de tratamento de 

água 

• Bombeamento na 
planta 

• Mistura 

• Desinfecção 

• Retrolavagem do 
filtro 

• Aquecimento 
ambiente 

• Iluminação 

• Manutenção geral 
 

Eletricidade do Nordic 

Grid; Combustível diesel 

como modo de espera 

para instalações geradores 

Tubulações de água • Reabilitação 

• Diesel para energia 
mecânica 

Manutenção geral 

Bombeamento de água • Energia de 
bombeamento 

• Manutenção geral 

Eletricidade do Nordic 

Grid; Combustível diesel 

para manutenção 

Bombeamento de esgoto • Energia de 
bombeamento 

• Manutenção geral 

Eletricidade do Nordic 

Grid; Combustível diesel 

para manutenção 

Tubulações de esgoto • Reabilitação 

• Diesel para energia 
mecânica 

Manutenção geral 

Combustível Diesel para 

energia mecânica 

Plantas de tratamento de 

esgoto 

• Reabilitação 

• Manutenção geral 

• Bombeamento na 
planta 

• Mistura / agitação 

Eletricidade do Nordic 

Grid; Biogás nas 

instalações do digestor 

anaeróbico para 
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• Aeração 

• Digestão 
anaeróbica 

• Manuseamento de 
lamas 

• Aquecimento 
ambiente 

• Iluminação 

• Manutenção geral 
 

eletricidade e / ou calor; 

Óleo de aquecimento 

Fonte: (VENKATESH; HELGE, 2011) 

 

5.2.2 Consumo de energia elétrica em empresas de saneamento 

 

Por se tratar de um dos maiores custos, as empresas de saneamento têm 

intensificado programas que propiciem equilíbrio financeiro na gestão de energia elétrica, 

bem como, redução de perdas de água e demais custos desnecessários. Dessa forma, 

quantificar o consumo se tornou pratica comum, uma vez que dessa forma é possível 

realizar diagnostico propiciando tomada de decisão assertiva. 

 

5.2.2.1 SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo) 

 

Conforme a Tabela 3 , é possível observar o aumento no consumo de eletricidade 

total nos últimos anos, ou seja nesse valor incluem o consumo com unidades 

administrativas, dispositivos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário (tratamento, bombeamento e automação), o consumo de eletricidade/m3 de 

água produzida e o  consumo de eletricidade/m3 de esgoto tratado também é 

disponibilizado pela empresa, os mesmos apresentam variação nos anos analisados, 

entretanto é importante ponderar não estão relacionados a uma ineficiência dos projetos 

adotados pela empresa para redução e produção de energia elétrica, uma vez que 

consumo está diretamente relacionado às Unidades atendidas pela Companhia, ou seja, 
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o aumento de sistemas e municípios atendidos onera o consumo de energia elétrica 

(SABESP, 2020). 

 

Tabela 3 - Consumo de Energia Elétrica – SABESP, 2009-2019. 

 

Ano 
Consumo total de 

eletricidade -Terajoules (TJ) 

 Consumo de 
eletricidade/m³ de 
água produzida 

(kWh/m³)  

 Consumo de 
eletricidade/m³ de 

esgoto tratado 
(kWh/m³)  

2009 7773 0,61 0,41 

2010 8196 0,64 0,43 

2011 8552 0,65 0,42 

2012 8309 0,63 0,42 

2013 8613 0,71 0,43 

2014 7726 0,72 0,47 

2015 7895 0,67 0,43 

2016 8341 0,68 0,46 

2017 8940 0,73 0,45 

2018 9123 0,72 0,47 

2019 9680 0,76 0,43 
 

Fonte: Adaptado - Relatórios de Sustentabilidade de 2010 a 2020 - SABESP 

 

No ano de 2014, São Paulo passou por um momento de crise hídrica, e também 

foi o menor consumo de energia elétrica da Sabesp nos anos analisados, houve nesse 

período ampliação de medidas para diminuição de perdas de água que podem ter 

influenciado diretamente no resultado. 

 

5.2.2.2 SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) 

 

Em 2020, os custos com energia elétrica da SANEPAR representaram 23,1% do 

custo operacional total da empresa. A energia elétrica é classificada como principal 

insumo da companhia. A empresa dispõe de dados de consumo de energia por fonte 

(não renovável e renovável) conforme a tabela 4. As emissões de CO2 com a utilização 



49 
 

de energia elétrica representaram 8,9% de todo o montante de emissões associadas com 

as atividades da empresa (SNIS, 2017). 

O consumo de energia elétrica na operação de sistemas de abastecimento de 

água representou 49,9%, e na distribuição de água 40,7%.  Os serviços de esgoto 

representaram 8,7% do consumo de energia elétrica da empresa (o baixo consumo se 

deve a necessidade de ampliação de atendimento de sistemas de esgotamento 

sanitário). Outras atividades da empresa foram responsáveis por 0,7% do consumo de 

energia elétrica (SANEPAR, 2017). 

Tabela 4 - Consumo de energia elétrica da Sanepar – 2015 – 2020. 

Consumo Energia 
Elétrica (GJ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Não renovável 113.448 112.082 149.289,74 136.852 108.001 84.962 

Gasolina 76.064 72.705 2.993,55 90.136 61.325 46.377 

Gás Natural 
(GNV) 

0 388 0 101 344 0 

Oléo diesel 37.384 38.991 46.296,19 46.615 46.332 38.585 

Renovável 10.962 16.801 19.084 165.513 137.500 106.267 

Consumo de 
Energia elétrica 

2.436.12
0 

2.514.26
8 

194.980.21
0.443 

2.540.41
7 

2.641.26
1 

2.576.01
4 

Total 
2.560.53

0 
2.643.15

3 
194.980.21

0.443 
2.705.93

0 
2.778.76

1 
2.682.28

1 
 

Fonte: Adaptado - Relatórios de Sustentabilidade de 2017 a 2020 - SANEPAR 

 

5.2.2.3  COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) 

A Companhia consome em média 50.701.592kWh por mês, o que representa 

um consumo de aproximadamente 608.419.104 kWh para sistemas de abastecimento 

de água e em sistemas de esgotamento sanitário, houve aumento em relação a 2018 

devido a execução e operacionalização de novos sistemas (COMPESA, 2020). 

Nos anos anteriores não foram divulgados dados do consumo energético nos 

Relatórios de Sustentabilidade. 

 



50 
 

5.2.2.4 SANEAGO (Companhia Saneamento de Goiás) 

A empresa possui como meta aumentar significativamente a utilização de 

energia elétrica, a partir de fontes renováveis, em paralelo há a meta de “dobrar a taxa 

global de melhoria de eficiência energética” através de projetos e programas que 

impulsionam a redução no consumo de eletricidade com uso mais eficiente 

(SANEAGO, 2020). 

Em 2020 a empresa consumiu 344.418.757 kWh reduzindo cerca de 1,3% do 

consumo total de energia elétrica em relação ano anterior (medidas para redução e 

diversificação do consumo de energia de fontes renováveis contribuíram para 

redução). Desse total foram consumidos 92.716 kWh de fontes não renováveis 

(gasolina e diesel) e produzido e autoconsumido 99.171,98 (kWh) de fontes 

renováveis (Solar). 

Nos anos anteriores não foram divulgados dados do consumo energético nos 

relatórios de sustentabilidade da empresa. 

 

5.2.2.5 COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 

 

O consumo de energia elétrica na Copasa apresenta variação durante os anos, 

conforme Tabela 5, sendo uma das principais despesas da Companhia. Dessa forma, 

foi implementado o sistema Sicoe para gerenciamento dos usos de energia elétrica, 

que acompanha continuamente em tempo real o consumo subdivido por processo 

água, esgoto e administração (COPASA, 2020). 

A empresa distingue o consumo em energia elétrica adquirida, autoprodução e 

a que é gerada em parceria público-privada. 
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Tabela 5 - Consumo de energia elétrica da Copasa - 2015 – 2020. 

Consumo Energia 
Elétrica (mil kWh) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Adquirido 817.676 811.721 849.501 851.853 892.573 907.624 

Autoprodução 6.040 4.022 4.539 6.294 4.799 3.621 
PPP 1 do Manso - 

EAT 4 0 40.674 55.694 61.259 50.490 53.712 

Total 823.716 856.417 909.734 919.406 947.862 964.957 
 

Fonte: Adaptado - Relatórios de Sustentabilidade de 2015 a 2020 - COPASA 

*fonte de energia elétrica em parceria Público Privada (PPP Rio Manso). 

 

A Companhia mensura o consumo de energia elétrica também nos serviços de 

água e esgoto, conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Consumo de energia elétrica (água distribuída e esgotado coletado) da 

Copasa – 2015 – 2020. 

Consumo Energia 
Elétrica (kWh/m³) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de 
eletricidade/m³ de 
água distribuída 

0,85 0,82 0,84 0,82 0,83 0,83 

Consumo de 
eletricidade/m³ de 
esgoto coletado 

0,11 0,11 0,11 0,18 0,19 0,20 

Total 0,96 0,93 0,95 1,00 1,02 1,03 
 

Fonte: Adaptado - Relatórios de Sustentabilidade de 2015 a 2020 - COPASA 

 

 

5.2.3 Eficiência energética em sistemas de Saneamento 

 

As empresas de saneamento têm intensificado a busca por eficiência energética 

nos últimos anos, uma vez que, como já descrito nesta dissertação, trata-se de um dos 

maiores custos para as mesmas. Este empenho com eficiência energética se alinha com 

o compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais,  
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impulsionando o uso consciente de energia elétrica, bem como a diversificação de seu 

uso. 

Além do consumo eficiente, investimento em automação e substituição de 

equipamentos, o setor passou a ser também produtor de energia elétrica, 

compreendendo o potencial presente em suas plantas e subprodutos. 

Além disso, a busca pelo mercado livre de energia elétrica tem sido uma diretriz 

convergente das empresas de saneamento no que se correlaciona com os objetivos 

deste estudo. O mercado livre de energia se refere a:  

“Um ambiente competitivo de negociação de energia elétrica em que os 

participantes podem negociar livremente todas as condições comerciais como 

fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, 

pagamento, entre outras (MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA, 2022)” 

A adoção de medidas que reduzam os índices de perdas também é comum a todas 

as Companhias. Especificamente, a diminuição de perdas de água influencia diretamente 

na eficiência energética do setor saneamento. 

 

5.2.3.1 SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo) 

A Sabesp possui projetos que viabilizam a eficiência energética, uma vez que o 

consumo e consequentemente os custos com energia elétrica são significativos para a 

companhia. As linhas adotadas pela empresa são “processos de geração de energia 

limpa e renovável e eficiência energética”, e as respectivas ações são fundamentadas 

principalmente na otimização do uso de energia e na geração de energia de fontes 

sustentáveis (SABESP, 2020). 

Destaque-se como ações e projetos: 

• A geração de energia na estação de tratamento de esgoto Barueri (maior 

estação de tratamento de esgoto do Brasil), com o projeto Waste to Energy.  Atualmente 

a ETE trata 9,5 m3/s de efluentes domésticos e industriais, e com o projeto haverá o 

tratamento térmico do lodo gerado e a destinação sustentável do mesmo, atrelado a 
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geração de energia elétrica a partir do biogás que subsidiará parcela da energia 

consumida da própria ETE (cerca de 50% a 60% da energia consumida na própria 

Estação). 

Por meio das ações do projeto Waste to Energy será possível utilizar o lodo que 

anteriormente era destinado a aterros sanitários (500 toneladas por dia) para produção 

de energia elétrica. Isso será e realizado pelo aproveitamento do biogás gerado na ETE, 

que após a implantação será de aproximadamente 100 mil Nm³/dia (SABESP, 2016b). 

• O Programa de ETEs Sustentáveis foi criado a partir de 2019 para promover 

a sustentabilidade, e funciona com a utilização dos subprodutos de ETEs (Estação de 

tratamento de esgoto) como o biogás, lodo e efluente, ponderando o poder energético, 

bem como, oportunidades de mercado. O programa opera por meio de certificação 

própria e respeita 3 níveis, conforme Figura 7, ao todo, 18 ETEs (até o momento) já fazem 

parte do programa e há estudos para adequação de novas ETEs para ampliação do 

programa (SABESP, 2020). 

 

Figura 7 - Níveis de evolução do Programa Corporativo da Sabesp de ETEs 

Sustentáveis. 

 

Fonte: Sabesp, 2020. 
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• A avaliação de equipamentos para otimização e substituições utilizando o 

“Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance e o indicador da 

International Water Association – IWA o Ph5” permite adoção de medidas para redução 

do consumo de energia elétrica em estações de bombeamento de sistemas de 

abastecimento de água e esgoto (SABESP, 2020). 

• Geração distribuída como fonte de energia fotovoltaica, estima-se que até 

2023 as plantas de Estações de tratamento de esgoto passem a produzir 60 MW, o que 

representará cerca de 4,5% do consumo total da empresa (SABESP, 2020). 

• O sistema Produtor São Lourenço, inaugurado no ano de 2018, foi 

projetado também sob a perspectiva de eficiência energética, sendo concebido para 

funcionar por 20 horas por dia, priorizando horários onde as tarifas são menores. O 

sistema foi dimensionado para armazenar até 75 milhões de litros de água e possui 83 

quilômetros de adutoras para bombeamento de 6,4 m3/s de água para abastecimento das 

cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem 

Grande Paulista. (SABESP, 2012 e SABESP, 2017b). 

 

 

5.2.3.2 SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) 

 

A empresa possui o projeto “Energia: conhecer as ações da Sanepar para 

promover o uso racional da energia, bem como o uso de fontes renováveis”, o qual é 

atrelado aos ODS 6, 7 e 12. Esta iniciativa caracteriza sistemas de monitoramento em 

tempo real, permitindo dessa forma estudos para viabilizar a mudança para o mercado 

livre de energia elétrica (SANEPAR, 2020). 

Com mais 400 unidades operacionais (ETEs, ETAs, EEE, Administração), a 

companhia é a principal consumidora de energia do estado do Paraná, dessa forma umas 

das ações adotas é otimização do consumo, ou seja, padronização dos sistemas para 

consumir a maior parcela de energia quando não for “horário de ponta”, isso por que as 

tarifas são mais caras nesse horário (SANEPAR, 2020). 

A Sanepar possui projetos que visam produção de energia elétrica a partir de 

biogás oriundos do tratamento de efluentes (bioenergia), energia solar, hidroenergia, 
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onde a produção se dá em infraestrutura da própria companhia, como barragens e redes 

(SANEPAR, 2019). 

 

5.2.3.3 COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) 

 

A empresa possui o programa chamado “Gestão de energia” que tem como diretriz 

a diminuição no consumo de energia elétrica utilizando a “otimização do consumo e da 

gestão dos contratos com análise de tarifas mais módicas” (COMPESA, 2020). 

A Compesa prioriza acordos com empresas que viabilizem a redução de tarifas de 

eletricidade, o consumo de energia elétrica, bem como que proporcionem eficiência 

hidroenergética (foi criado um indicador com meta que ponderam as realidades de cada 

região) e o uso de energia solar (COMPESA, 2020). 

5.2.3.4 SANEAGO (Companhia Saneamento de Goiás) 

 

A companhia possui como objetivo “melhorar a eficiência energética das unidades 

consumidoras; reduzir o consumo de energia elétrica gerando redução nos custos”, para 

isso são realizados na companhia a análise e identificação de equipamentos para 

substituição, o aproveitamento do potencial hidroenergético nas barragens e maior 

utilização de energia solar em suas plantas (SANEAGO, 2020). 

Os custos com energia elétrica representam cerca de 10% das despesas da 

companhia é são acompanhados por meio de sistemas computacionais e equipe 

responsável, o que permite maior agilidade nas ações para reduzir o consumo de energia 

elétrica e verificar oportunidade de melhoria (SANEAGO, 2020). 

 

5.2.3.5 COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 

 

A empresa despende 12,5% de seus custos totais com energia elétrica, logo, suas 

tarifas são influenciadas por fatores como alternância tarifaria de energia elétrica 

(estabelecido pelo setor energético “bandeiras” e impostos. Dessa forma, há na 
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companhia alguns projetos que promovem eficiência energética viabilizando o uso 

sustentável (COPASA, 2020). 

Destacam-se como ações para a eficiência energética adequações na operação 

dos sistemas e substituição de equipamentos que não apresentam eficiência ao longo do 

período de utilização, permitindo dessa forma a diminuição do consumo de energia 

elétrica nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,  

consequentemente reduzindo a emissão de gases de efeito estufa (COPASA, 2020). 

 

5.3 Perdas de água 

 

Estima-se que a demanda de água tenha aumento variando de 20 a 30% até 2050 

no mundo. Diante dessa tendência, as perdas de água em sistemas de abastecimento 

são um assunto de extrema relevância, especialmente no contexto brasileiro com regiões 

apresentando pressões devido à escassez hídrica e elevado custo de energia elétrica 

(UNESCO, 2018 e SNIS 2014). 

As perdas são frequentes em sistemas de abastecimento de águas e denotam 

“desperdício dos recursos naturais, operacionais e de receita” para as empresas 

prestadoras de serviços de saneamento. Dessa forma, é crescente a preocupação e 

implementação de ações que viabilizem o menor valor de perdas (SNIS, 2014). 

As perdas são denominadas como aparentes e reais e são assim caracterizadas: 

• Perdas aparentes são as perdas não físicas ou comerciais, as mesmas são 

correlatas ao volume de água que foi consumido. Entretanto, por algum fator não há 

mensuração, assim, essas perdas não são faturadas pelas empresas de saneamento, 

sendo atreladas a falhas em hidrômetros, fraudes, ligações irregulares e erros cadastrais 

(SNIS, 2018); 

• Perdas reais são as perdas físicas e são correlatas às perdas em que o volume 

perdido não alcança o usuário final, elas acontecem nas diversas etapas do sistema de 

abastecimento (macro e micro), como vazamentos em adutoras de água tratada e em 

redes de distribuição (a maior parcela). 
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Os vazamentos podem ser ocasionados por pressão nas tubulações, uma vez que 

para dimensionar sistemas de abastecimento de água com variações topográficas é 

necessário dimensionar a pressão para que chegue aos imóveis com no mínimo 10 mca 

(metro de coluna d’agua). Os vazamentos também podem decorrer devido a qualidade 

dos matérias utilizados na rede, idade das redes de abastecimento, treinamento da mão 

de obra inadequado e monitoramento ineficiente (SNIS, 2014). 

 É possível observar conforme Gráfico 6, que o índice de perdas de água em 

sistemas de abastecimento tem aumentado a cada ano no Brasil, como prováveis causas 

destaca-se a qualidade dos dados utilizados, perdas aparentes (ligações clandestinas e 

ineficiência dos hidrômetros) e perdas reais (vazamentos) ocasionados pela ineficiência 

nos serviços prestados por empresas de saneamento ou dispositivos (SNIS, 2020). Cabe 

destacar, que as perdas geralmente de água tratadas representam pressões que 

transcendem diversos setores, quando analisado sob a perspectiva do nexo água-

energia-alimentos, sendo assim, quando há perdas de água, há também perda de 

energia elétrica e influencia na demanda de água para a agricultura e outros fins. 
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Gráfico  6 - Comparativo dos índices de perdas de água de empresas de 

saneamento no Brasil, 2014-2020. 

 

 

Fonte: Adaptado SNIS. 

 

Os índices de perdas de água em sistemas de abastecimento apresentam 

variação entre regiões, e entre os tipos de prestadores de serviço, ou seja, se é público 

ou privado (SNIS, 2019). 

A região que possui menor índice de perdas (Tabela 7) é a região Centro-Oeste, 

já a região que possui maior índice de perdas é a região Norte, que possui maior 

disponibilidade hídrica no país (SNIS, 2019). A análise destas conjunturas na perspectiva 

do nexo água-energia-alimentos inverte a lógica de abundância de recursos hídricos, que 

se caracteriza de maneira regionalizada no Brasil. Ocorre, por exemplo, que a região 

Norte é possuidora da maior disponibilidade hídrica do país, porém, é importante 

compreender que essas perdas significam também um grande desperdício de energia. 
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Tabela 7 - Índice de perdas na distribuição dos prestadores de serviços participantes 

do SNIS em 2019, segundo tipo de prestador de serviços, macrorregião geográfica e 

Brasil. 

Macrorregião 

Tipo de prestador de serviço 

Regional Microrregional 
Local 
Direito 
Público 

Local 
Direito 
Privado 

Local 
Empresa 
Privada 

Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Norte 55,7 30,6 35,2 - 69,8 55,2 

Nordeste 46,5 - 39,2 13,0 55,1 45,7 

Sudeste 36,3 21,8 37,1 29,8 32,4 36,1 

Sul 38,2 23,4 35,4 44,2 34,1 37,5 
Centro-
Oeste 31,7 36,4 39,2 - 39,0 34,4 

Brasil 39,6 23,4 37,1 30,9 46,4 39,2 
 

Fonte: SNIS (2019). 

Notas: a) As macrorregiões Norte e Centro-Oeste não têm prestadores de serviços de 

abrangência local – Direito privado e a macrorregião Nordeste não tem prestadores de serviços de 

abrangência Microrregional.  

b) Existem apenas oito prestadores de serviços de abrangência microrregional, sendo três no 

Sudeste (que cobrem 10 municípios), dois no Sul (5 municípios), um no Centro-Oeste (2 municípios) e 

dois no Norte (39 municípios).  

c) Existem apenas 16 prestadores de serviços de abrangência Local Direito Privado, sendo três 

no Nordeste, sete no Sudeste e seis no Sul. 

 

5.3.1 Índice de Perdas de água em empresas de Saneamento 

 

5.3.1.1 SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo) 

 

A Sabesp possui o compromisso com a redução de perdas de água, dessa forma, 

são implementados na companhia diversos programas com o intuito do promover a 

redução de perdas que tem variado conforme Gráfico 7 (SABESP, 2020), é possível 

observar que o menor índice de perdas de água, foi em 2015, no período esse em que o 

estado de São Paulo passou por uma grave crise hídrica, denotando o empenho da 

companhia em reduzir perdas em momentos excepcionalmente críticos. 
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Gráfico  7 - Índice de Perdas de Água – SABESP, 2010-2020. 

 

 

Fonte: Adaptado - Relatórios de Sustentabilidade de 2010 a 2020 - SABESP 

 

A Sabesp possui um índice de perdas de água no ano de 2019 inferior ao 

constatado para a região Sudeste e em relação ao País (quando ponderados dados 

analisados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – ano base 2019) 

que foi de 36,3% (SNIS, 2019). 

 

5.3.1.2 SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) 

 

Possui programas para redução de perdas de água, inclusive com parcerias com 

o governo do estado e universidades O índice de perdas variou de 33,7% em 2016 , 

38,1% em 2017, 35,3% em 2018, 34% em 2019 passando a 34,1% em 2020, 

representando 220,18 litros/ligação/dia nesse último ano (SANEPAR, 2020). Isso denota 

tendência de diminuição nos últimos anos e abaixo do índice de perdas de água da região 
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Sul e do Brasil quando ponderados dados analisados pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – ano base 2019 que foi de 38,2% (SNIS, 2019). 

 

5.3.1.3 COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) 

 

A empresa possui projetos e programas para redução de perdas, que tem como 

principal intuito “integrar e otimizar o planejamento e a gestão das ações estruturais e 

estruturantes que impactam na redução e no controle de perdas reais e aparentes da 

COMPESA”. o índice de perdas de água da companhia foi de 43% em 2016, 45% em 

2017, 44% em 2018 e 42% em 2019 (COMPESA, 2020b), abaixo do Índice de perdas de 

água da região Nordeste e do Brasil quando ponderados dados analisados pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – ano base 2019 que foi de 46,5% (SNIS, 

2019). 

 

5.3.1.4 SANEAGO (Companhia Saneamento de Goiás) 

 

A empresa possui meta de redução de perdas, bem como programas facilitadores 

para alcance das metas como controle de medição e monitoramento de vazão na gestão 

de recursos hídricos, o índice de perdas variou em 2018 com 38,5%, 2019 com 25,49%, 

2020 com 26,90%, alcançando o melhor índice de perdas no país (SANEAGO, 2020), 

abaixo do índice de perdas de água da região Centro-Oeste e do Brasil, quando 

ponderados dados analisados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

– ano base 2019 que foi de 31,7% (SNIS, 2019). 

 

5.3.1.5 CONSAPA (Companhia Saneamento do Pará) 

 

A empresa não possui relatório de sustentabilidade, somente Relatório de Gestão. 

Entretanto, possui projetos, bem como um programa propulsor de redução de perdas de 
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água, intitulado “Projeto de Redução e Controle de Perdas objetivas”, dedicado 

especialmente a áreas urbanas onde há locais com perdas superiores a 80%. 

 

5.3.1.6 COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 

 

Devido à escassez de dados da Companhia de Saneamento do Pará, uma vez 

que a mesma não possui Relatório de Sustentabilidade, optou-se por adotar como 

parâmetros para analise a Companhia de Saneamento de Minas Gerais que possui 

Relatórios e dados disponibilizados mais consolidados. 

A empresa possui programas e metas para redução de perdas de água em seu 

escopo de trabalho, entretanto, ainda foram registrados 632.072 vazamentos nas redes 

e ramais de abastecimento da empresa (COPASA, 2020). 

Os índices de perdas oscilaram durante últimos 10 anos, entretanto é possível 

observar, conforme Gráfico 8, que a partir de 2015 apresenta crescimento relevante de 

aproximadamente 13% no período, mesmo após investimentos para redução, sendo 

dessa forma superior ao índice de perdas de água da região Sudeste e do Brasil, quando 

ponderados dados analisados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

– ano base 2019 que foi de 31,7% (COPASA, 2020 e SNIS, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Gráfico  8 - Índice de Perdas de Água – COPASA, 2010-2020. 

 

Fonte: Adaptado - Relatórios de Sustentabilidade de 2010 a 2020 - COPASA 

 

5.4 Tecnologias e experiências bem sucedidas 

 

5.4.1 Bioenergia/ Biogás 

 

A Sanepar já produz bioenergia na planta de da ETE Ouro Fino (Figuras  8, 9 e 

10), e em outras ETEs através de uma usina de biodigestão de alta tecnologia, utilizando 

o conceito de economia circular, em que é possível produzir energia a partir do lodo e da 

presença de matéria orgânica no efluente que vai para tratamento. Essa produção de 

energia pode ser suficiente para abastecer bairros inteiros dependendo do porte da ETE. 

 A composição do biogás gerado em estações de tratamento de esgoto pode variar 

de acordo o método de tratamento adotado, sendo entre 70 a 80% de metano, 10 a 25% 

de nitrogênio e 5 a 10% de dióxido de carbono, podendo ter a presença de outras 

substancias (Noyola et al, 2006;). A utilização de biogás em ETEs pode ser suficiente 

para suprir com energia elétrica a operação de todas as atividades das estações de 

tratamento, dependendo do porte e tecnologia utilizada para tratamento (METCALF & 

EDDY, 2003). 
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Em 2019 foram direcionados para a produção de bioenergia 195.631 toneladas 

(4.405 toneladas de sólidos totais) (SANEPAR, 2019). 

 

Figura 8 - Planta de produção de bioenergia – Reator. 

 

Fonte: da Autora. 
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Figura 9 – Planta de produção de bioenergia 

 

Fonte: da Autora. 

*Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB) 

 

Figura 10 - Planta de produção de bioenergia – armazenamento do Metano. 

 

Fonte: da Autora. 

*estrutura para armazenamento do biogás gerado 
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O biogás residual dos processos anaeróbios de estações de tratamento de esgoto 

é utilizado para geração de energia. Na COPASA, duas plantas já utilizam o sistema de 

produção ETE Arrudas e da ETE Ibirité, o que não é consumido é queimado com intuito 

de diminuir a emissão de gases de efeito estufa (COPASA, 2020). Na SANEPAR, a ETE 

Ouro Verde de Foz do Iguaçu também produz energia através do biogás, a geração de 

energia elétrica supre 85% da demanda de energia da própria planta (SANEPAR, 2020). 

A SAPESP possui em sua planta de tratamento de esgoto na cidade de Franca 

também um sistema criado em parceria com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, que 

permite a captação e armazenamento de biogás para utilização em veículos. Esta 

unidade trata cerca de 500 L/s de esgoto e produz 2.500 Nm3 de biogás por dia, o que 

equivale a 1.500 litros de gasolina. Pesquisa semelhante foi realizada pela Companhia 

de Saneamento do Paraná que concluiu após a realização de análise do biogás e lodo 

de uma de suas estações de tratamento de esgoto que há significativo potencial para 

utilização como fonte de energia renovável (SABESP, 2018; SANEPAR 2016). 

 
5.4.2 Lodo utilizado como fertilizante 

Após o tratamento de esgoto, uma parte do lodo gerado em determinadas plantas 

retorna ao processo, outra é descartada em aterros sanitários. Com a finalidade de 

reduzir o volume de lodo descartado, a SANEPAR já dispõe da utilização do mesmo após 

a secagem como fertilizante, por possuir alto percentual de matéria orgânica, o lodo é um 

potencial fertilizante e permite a correção da acidez do solo (Figuras 11,12,13) 

(SANEPAR, 2020a; SANEPAR, 2020b). 
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Figura 11 - Utilização de lodo como fertilizante – secagem do lodo. 

 

Fonte: da Autora 

*Local para secagem do logo 
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Figura 12 - Utilização de lodo como fertilizante – Lodos recebidos de outras ETEs. 

 

Fonte: da Autora 
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Figura 13 - Utilização de lodo como fertilizante - Adição de Cal para equalização do 

pH. 

 

Fonte: (SANEPAR, 2020b) 

*Adição de cal para correção do pH e direcionamento como fertilizante 

 

Em 2019 o fertilizante produzido pela Sanepar (27 mil toneladas) propiciou o 

aumento na produtividade de 2.600 hectares, alcançando 122 agricultores em 46 

municípios do Paraná, 41% de todo gerado pela Companhia é aproveitado como 

fertilizante na agricultura (SANEPAR, 2020b). 

A distribuição é realizada aos agricultores (Figura 14) por meio de cadastro e é 

diversificado o uso, ou seja, são utilizados para fertilização em culturas frutíferas 

(abacate, laranja, goiaba, abacaxi) e grãos (trigo, soja, aveia). Para utilização, os 

agricultores passam por analise no local da aplicação por técnico da companhia que irá 

analisar aspectos físicos como topografia, aspectos do solo e distância para os corpos 

d’agua (SANEPAR, 2020b). 
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Figura 14 - Utilização de lodo como fertilizante. 

 

Fonte: (SANEPAR, 2020b) 

 

Cabe ressaltar que a legislação ambiental do Paraná permite a utilização do lodo 

como fertilizante, atendendo resolução CEMA N°109 de 09.02.2021, que estabelece 

(PARANÁ, 2021, Art 2°, inciso XXVI: p.3) 

Uso de resíduos para fins agrícolas: utilização de resíduos sólidos em áreas 

destinadas à produção agrícola e silvicultura como fertilizantes/corretivos ou 

como matéria prima de fertilizantes/corretivos, de modo a proporcionar efeitos 

comprovadamente benéficos para o solo e espécies neles cultivadas. 

 

O lodo gerado em estações de tratamento de esgoto também pode ser utilizado 

como biomassa para produção de energia elétrica através de processos térmicos 

“pirólise, gaseificação e combustão” (FULLANA et al., 2003; FYTILI; ZABANIOTOU, 

2008; TRINH et al., 2013). Esse processo, não é muito difundido no Brasil, e nenhuma 

das empresas estudas possuem projetos com essa finalidade, entretanto, há alguns 

estudos realizados em parcerias com universidades que demonstram potencial para 

aplicações futuras. 
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5.4.3 Usina Fotovoltaica flutuante 

Por possuir plantas com grande extensão, especialmente as barragens de água 

bruta, algumas companhias brasileiras identificaram potencial de implantação para 

obtenção de energia solar nas mesmas. 

O sistema flutuante (Figuras 15,16 e 17) é ancorado por blocos submersos, a 

Sanepar possui implementado na represa de Passaúna desde 2019 em Curitiba e foi a 

primeira companhia de saneamento a realizar um projeto nesse nicho no País, a potência 

instalada é de 130 kWp, e possui 396 módulos fotovoltaicos policristalinos e ocupa área 

aproximada de 1,2 mil metros quadrados (SANEPAR, 2020). 

 

Figura 15 - Usina Fotovoltaica Flutuante. 

 

Fonte: da Autora 
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Figura 16 – Usina Fotovoltaica Flutuante 

 

Fonte: da Autora 

 

Figura 17 - Usina Fotovoltaica Flutuante 

 

Fonte: da Autora 
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5.4.4 Energia Solar 

A energia solar pode ser utilizada para provimento de energia elétrica em sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sejam eles convencionam ou não 

convencionais. 

A COMPESA realizou estudo de geração de energia solar, mapeando no seu 

território o índice de irradiação solar global médio e potencial de implementação de placas 

fotovoltaicas para produção de energia elétrica com a finalidade suprir total ou 

parcialmente as demandas de cada uma de suas plantas (Figura 18). Com isso, foi 

possível observar maior potencial no interior do Estado (COMPESA, 2019b). 

 

Figura 18 - Índice de irradiação solar global médio. 

 

Fonte: COMPESA, 2019b 

 

A primeira unidade de geração de energia solar implanta pela COMPESA foi na 

ilha de Fernando de Noronha (Distrito do Estado de Pernambuco), e serve para subsidiar 

energia elétrica para o Chafariz da Vila do Trinta, sendo capaz de prover cerca de 50% 

da demanda de eletricidade consumida pelo equipamento responsável por dessalinizar a 

água que abastece o chafariz. (COMPESA, 2020). 
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A utilização de placas fotovoltaicas em unidades administrativas e operacionais, já 

tem sido implantado em algumas companhias de saneamento com o intuito de promover 

a redução de custos com energia elétrica, bem como propiciar certificação para 

construções sustentáveis (SANEPAR, 2020). 

O prédio que sedia a COMPESA possui sistema de placas fotovoltaicas com 

potência de 230 kW, sendo responsável pelo suprimento de 20% de toda energia gasta 

no edifício, proporcionando redução de custos e viabilizando matriz energética 

diversificada e sustentável, uma vez que a energia solar provém de fonte renovável 

(COMPESA, 2020). 

Através de testes, a Sabesp pretende também utilizar aeradores de sistemas de 

tratamento de esgoto movidos a energia solar, ou seja, demonstrando perspectivas de 

aplicação após adequações em mais de uma planta da companhia (SABESP, 2020). 

Foi instalado pela SABESP a primeira usina fotovoltaica para geração distribuída 

de energia elétrica em estações de tratamento de esgoto (Figura X), na cidade de 

Orindiúva. A capacidade instalada desta usina é de 1 megawatt (MW), o que 

potencialmente pode abastecer 780 residências e corresponde a 44% da população 

atendida naquele município (SABESP, 2021). 

 

5.4.5 Hidroenergia 

 

Funciona com a instalação de microturbinas nas tubulações (Figura 19), 

reservatórios e válvulas redutoras de pressão. Essa alternativa se dirige a redes de 

abastecimento de água, que precisam ser pressurizadas, com intuito de atender as 

normas vigentes e para vencer os desafios topográficos dos centros urbanos. Essa 

tecnologia permite o aproveitamento da pressão hidráulica para movimentação das 

turbinas, ou seja, possui a mesma concepção de hidroelétricas (SABESP, 2018). 

A SABESP possui algumas microturbinas instaladas em suas plantas: no 

Reservatório Tamboré no município de Barueri, com previsão de geração de 70 a 90 

kWh/ mês, também há instalação do turbogerador no setor de abastecimento de água 

Mussolini em São Bernardo que foi instalado em adutora (redes de grande diâmetro) de 
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água tratada, onde é utilizada a pressão hidráulica para transformação da energia 

mecânica em energia elétrica, que é utilizada na própria planta (60% de todo o consumo) 

(SABESP, 2018). 

 

Figura 19 - ilustração do Funcionamento de Turbogerador em tubulações. 

 

Fonte: MEIOINFO, 2015. 

 

O sistema São Lourenço possui alto potencial de recuperação energética, uma vez 

que conforme Figura 20, a captação é feita no Rio Juquiá localizado no Vale do Ribeira, 

e envolve 3 bacias hidrográficas: UGRHI 11 - Ribeira de Iguape (Litoral Sul), UGRHI 10- 

Sorocaba e UGRHI 06 – Alto Tietê, se fazendo dessa forma necessário sistema 

bombeamento para transporte da água até as cidades a serem abastecidas. Ressalta-se 

que o sistema possui interligação por represas para produção de energia elétrica a partir 

de hidroelétrica, antes de sua concepção para abastecimento (SABESP, 2011b). 
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Figura 20 - Sistema São Lourenço. 

 

Fonte: SABESP, 2011b 
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6. DISCUSSÃO 

 

Algumas empresas estudadas apresentaram maior consumo de energia, mesmo 

após a adoção de medidas para redução, o que é justificado pela ampliação dos sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou seja, com a meta do novo marco 

legal do saneamento para universalização do saneamento até 2033, é possível observar 

a intensificação de ações como coleta e tratamento de esgoto em áreas periféricas das 

regiões metropolitanas, mesmo em locais com viabilidade técnica reduzida (Figura 21), 

próximo à córregos ou com construções irregulares sobre os córregos  (BRASIL, 2020). 

 

Figura 21 - Bairros Grajau e Vargem Grande com déficit de saneamento – Zona Sul – 

2020. município de São Paulo/SP – ano. 

 

  

Fonte: da Autora. 

 

 É importante ressaltar que o Marco Legal ou Marco Regulatório deve servir como 

propulsor para que as empresas prestadoras de serviço de saneamento não 
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negligenciem nenhuma parcela da sociedade, especialmente as mais vulneráveis, uma 

vez que o saneamento é um direito do indivíduo e um dever do Estado (SOUZA; HELLER, 

2019).  

O espraiamento das cidades tem ocasionado diversas pressões no território, a 

pressão hídrica destaca-se como ponto relevante. A cidade de São Paulo, abastecida 

pela SABESP (empresa objeto de estudo desse trabalho) possui 7 grandes sistemas de 

abastecimento, os dados de volume (Tabela 8) evidenciam o cenário escassez hídrica 

especialmente o sistema Cantareira com 24,9% de sua capacidade de armazenamento 

em dezembro de 2021 (SABESP, 2021). 

 

Tabela 8 - Situação dos Mananciais da região metropolitana de São Paulo. 

Sistema 
Volume Operacional 

(%) (hm³) 

Cantareira 24,9 244,53 

Alto Tietê 40,2 225,11 

Guarapiranga 57,4 98,26 

Cotia 39,3 6,49 

Rio Grande 84,3 94,59 

Rio Claro 46,2 6,31 

São Lourenço 76,7 68,13 

Volume Total armazenado RMSP 38,2 743,42 
 

Fonte: Portal dos Mananciais, 2022 

 

O sistema canteira importa água de bacias hidrográficas de outro estado para 

abastecimento da região metropolitana de São Paulo, criando dessa forma pressões 

sobre o consumo energético para os sistemas de bombeamento. O nexo água-energia-

alimentos permite compreender as interdependências aplicadas à questão de eficiência 

energética em sistemas de saneamento, uma vez que, ao abordar o tema sob tal 

perspectiva, é possível  constatar a necessidade emergente de se aumentar o equilíbrio 

nas próprias bacias hidrográficas, aumentando a qualidade dos rios e córregos para 

abastecimento, tomando medidas descentralizadas de tratamento de água e esgoto 

evitando sistemas complexos de bombeamento e diminuindo o consumo de energia 

elétrica, bem como pressões para o uso da água para agricultura e abastecimento. 
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Em síntese, trazer água de locais mais distantes representa a ampliação da 

demanda de energia, o que interfere aumentando a pressão no sentido das 

compensações do nexo. Além disso, o déficit local de saneamento, sobretudo quanto a 

coleta e tratamento de esgotos, representa ao menos duas perdas intrínsecas: a primeira, 

quanto a negligencia dos recursos hídricos no contexto local, a segunda, quanto a 

necessidade de mais recursos intensivos (inclusive energéticos) para tratamento de 

águas ocasionalmente poluídas.  

Empresas prestadoras de serviços de saneamento já têm adotado medidas para 

promoção da eficiência energética em sistemas de saneamento básico, como: a  

recuperação da energia consumida em sistemas de bombeamento, através da 

exploração do potencial na produção de energia nas tubulações, funcionando como um 

balanceamento, permitindo dessa forma equilíbrio dos usos de energia elétrica. Isso pode 

ser aplicado em sistemas como o São Lourenço e o Cantareira (Figura 22) por possuírem 

sistemas complexos importando água de locais mais distantes e com diferentes cotas 

topográficas (SABESP, 2018). 
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Figura 22 - Sistema Cantareira. 

 

Fonte: ANA, 2021b 

 

Importante ressaltar que a promoção de eficiência energética em sistemas de 

saneamento básico, visa sobretudo promover a ampliação das fontes de energia, 

priorizando fontes de energias renováveis e portanto mais sustentáveis. Dessa forma, 

somente ações para incentivar o uso de equipamentos em horários alternados diminuindo 

as tarifas e consequentemente os custos, não é o bastante, é necessário a adoção de 

medidas efetivas para redução, recuperação e produção de energia elétrica no setor de 

saneamento básico. 

Diante desse contexto o nexo água-energia-alimentos permite compreender as 

interdependências aplicadas à gestão de eficiência energética por meio de “soluções 

integradas” em sistemas de saneamento, uma vez que, ao abordar o tema sob tal 

perspectiva, é possível  constatar a necessidade emergente de se aumentar o equilíbrio 

dos recursos nas bacias hidrográficas. Isso remete a melhorias na  qualidade dos rios e 
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córregos para abastecimento, tomando medidas descentralizadas de tratamento de água 

e esgoto evitando sistemas complexos de bombeamento e diminuindo o consumo de 

energia elétrica, bem como pressões para o uso da água para agricultura e 

abastecimento (GIATTI, 2016). 

Outras  ações de eficiência energética  como a redução de perdas de água em 

sistemas de abastecimento de água, permitem menos consumo de energia elétrica, ou 

seja, quando se perde água, se perde energia elétrica, podemos citar também a utilização 

do potencial de energia solar nas instalações tanto administrativas e de produção (ETAs 

e ETEs e Elevatórias), aproveitando dessa forma as características de cada localidade, 

como por exemplo no Nordeste brasileiro (SABESP, 2020; COMPESA, 2020; COPASA, 

2020). 

Em estações de tratamento de esgoto também é possível atrelar o nexo água-

energia-alimentos por meio da utilização do lodo (subproduto do tratamento de esgoto) 

como fertilizante, uma vez que seu uso na agricultura aumenta a produção e diminui 

dessa forma os trade-offs. Além disso, é possível promover a produção de energia a partir 

do biogás no processo de secagem para produção de energia elétrica e ainda diminuir o 

direcionamento de resíduos para aterros sanitários (SANEPAR, 2020b; COPASA, 2020). 

Essas medidas dão maior extensão da gestão do saneamento quanto a possibilidade de 

sua influência positiva em outros setores. A aplicação de lógicas de economia circular na 

gestão dos resíduos também extrapola o campo do saneamento para gerar 

compensações positivas quanto a produção de alimentos, como notadamente já se 

coloca em campo de interação na interdependência entre os recursos água e energia.  

Pesquisas realizadas apontam que a utilização de lodo proveniente de estações 

de tratamento de esgoto possibilita o fornecimento ao solo de substancias como 

nitrogênio e fósforo que são importantes fertilizantes (LAIRD et al., 2010). Um fator, 

entretanto, que dificulta o uso, são as legislações tanto em âmbito nacional como em 

âmbito estadual e municipal. Há muitas divergências de entendimento sobre a 

salubridade dos produtos que são gerados, mesmo que estudos preliminares indiquem 

consonância as normas vigentes. Por outro lado, ressalta-se a necessidade de realização 
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de pesquisas para garantir o melhor uso circular desses recursos sem ocasionar riscos à 

saúde pública (AGRAFIOTI et al., 2013). 

O nexo água-energia-alimentos aplicado em sistemas de saneamento básico, 

permite sobretudo compreender que a eficiência energética ocorre através da utilização 

de várias práticas sustentáveis, diversificando a matriz energética a partir dos potenciais 

já existentes. Dessa forma, é possível constatar que o nexo corrobora para o 

entendimento não só da eficiência energética, mas de um setor de saneamento mais 

eficiente e engajado integralmente com a busca do desenvolvimento sustentável, 

diminuindo as pressões em outros setores e sendo sobretudo promotor de saúde pública. 

Conforme quadro 2, é possível associar as principais práticas realizadas pelas 

empresas estudadas, a partir das inter-relações com o nexo água-energia-alimentos e 

constatar potenciais de aplicabilidade e possibilidades de expansão para outras 

empresas brasileiras. Através dos dados publicados pelas empresas envolvidas no 

estudo ainda não é possível mensurar o quanto de energia elétrica por meio das fontes 

adotadas (renoveis) é produzido e o quanto isso reflete em redução do consumo, bem 

como dos custos com energia elétrica para as empresas. Entretanto é possível verificar 

que por meio das mesmas já é possível obter resultados significativos para promoção da 

eficiência energética no setor de saneamento. 
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Quadro 2 - Síntese de Ações/Tecnologias de Eficiência Energética nas Empresas 

analisadas 

Ação/Tecnologia Empresa 
Inter-relação com 

nexo água-energia-
alimentos 

Bioenergia/Biogás Copasa/Sabesp/Sanepar Água-Energia 

Utilização de Biogás como 
Combustível 

Sabesp Água-Energia 

Lodo utilizado como 
fertilizante 

Sanepar/ Sabesp (estudos) Água-Alimentos 

Usina Fotovoltaica 
Flutuante 

Sanepar/Sabesp Água-Energia 

Energia Solar Compesa Água-Energia 

Hidroenergia Saneago/Sabesp Água-Energia 

Renovação e 
automatização de 

Equipamentos 

Todas as empresas 
estudadas 

Água-Energia 

Redução de Perdas de 
água 

Todas as empresas 
estudadas 

Água-Energia 

Alternância de uso de 
energia elétrica em 

horários de pico 
Sabesp Água-Energia 

 

Fonte: Adaptado Copasa, Compesa, Saneago, Sabesp e Sanepar. 

Por meio deste estudo, foi possível observar a interdependência entre o setor de 

saneamento com outros setores de acordo com o principal eixo de análise representado 

pela energia elétrica, sendo elemento de grande demanda operacional ao saneamento. 

Uma vez que as companhias de saneamento representam grandes  consumidores de 

energia, a eficiência destes sistemas implica em sustentabilidade pelas seguintes 

convergências: social, pois interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas; 

ambiental, devido aos danos que podem ser causados pela interrupção dos sistemas de 

saneamento; e econômica, interferindo nas tarifas cobradas aos consumidores. 

O setor agrícola também apresenta interdependência notável com o saneamento. 

A agricultura representa a maior parte do consumo de água dentre as atividades 

antrópicas. Dessa forma, exerce pressões sobre o saneamento, uma vez que pode 
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prejudicar a demanda hídrica em diversos locais. Em contrapartida, o saneamento pode 

representar uma importante oportunidade para utilização de lodo como potencial 

fertilizante para determinadas culturas agrícolas. De fato, não é possível reduzir o déficit 

de saneamento ainda persistente no Brasil sem considerar a necessidade de preservar 

recursos hídricos que são fundamentais também para a agricultura. Ampliar a eficiência 

energética enquanto diretriz para a necessária ampliação dos serviços sanitários, resulta 

em dupla forma de interação com o setor agrícola, uma vez que este setor também 

demanda intensivamente de energia. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A matriz energética elétrica brasileira é fundamentada em fontes renováveis, 

principalmente hidráulica. Entretanto, em período de estiagem é necessário que se 

obtenham de outras fontes a energia elétrica consumida no país para os diversos fins, 

como em termoelétricas e de fonte nuclear, tornando a produção mais cara e menos 

sustentável. O contexto atual de mudanças climáticas globais tem colocado a ameaça de 

ocorrência de secas mais intensas e com maior frequência, e isso implica no aumento da 

insegurança hídrica e, no caso brasileiro, uma conjunta insegurança energética. 

O estudo da eficiência energética em sistemas de saneamento tem sido de 

abordagem recente, especialmente em empresas prestadoras de serviços de 

saneamento básico, uma vez que sendo um dos principais custos e diante do aumento 

tarifário devido a atual crise energética e hídrica em muitos estados brasileiros. Adotar 

medidas que proporcionem o uso eficiente de energia elétrica significa viabilizar também 

o equilíbrio econômico e financeiro. Essa abordagem conjunta entre recursos hídricos e 

energéticos também incide diretamente na forma de compensações com o setor de 

produção de alimentos, que representa desafio crescente para atendimento da população 

global. Com isso, podemos considerar que a perspectiva da eficiência energética é uma 

importante via para se implementar uma racionalidade do nexo água-energia-alimentos 

a partir setor de saneamento básico. Além disso, tanto essa racionalidade da eficiência 

energética como outras medidas de gestão ambiental nas companhias de saneamento, 
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como a produção de fertilizantes, caracterizam uma possível sinergia entre os setores de 

produção de alimentos, recursos hídricos e energia. 

No saneamento básico o uso de energia elétrica se dá majoritariamente nos 

sistemas de bombeamento tanto para abastecimento de água, quanto para coleta e 

tratamento de esgoto. As perdas de água no Brasil ultrapassam em muitas regiões 30% 

de toda produção, dessa forma, cabe concluir que são também perdas de energia 

elétrica. Mas além disso, cabe ainda considerar que essa perda conjunta representa 

também aumento da pressão por recursos no setor de produção e beneficiamento de 

alimentos. 

As empresas de saneamento incluídas nesse estudo foram escolhidas para que 

com a amostragem tivéssemos um panorama no contexto brasileiro do uso de energia 

elétrica em sistemas de saneamento e as tecnologias empregadas pelas mesmas para 

promover a eficiência energética do setor. As experiências identificadas em seus 

relatórios e documentos foram suficientes para elucidar quanto a viabilidade de diversas 

medidas que, se forem amplamente implementadas, podem mudar completamente a 

perspectiva de contribuição do setor de saneamento para a busca do desenvolvimento 

sustentável. É possível considerar, nessa perspectiva, que o setor de saneamento 

caracteriza um vetor de sustentabilidade, pois com essas inovações se coloca como 

catalizador de ganhos envolvendo dimensões social e de saúde pública, energética, de 

desenvolvimento urbano sustentável, de adaptação às mudanças climáticas, de 

produção de alimentos e de preservação de ecossistemas e de seus serviços. 

Cabe ressaltar, entretanto, a dificuldade de acesso aos dados específicos do 

consumo de energia elétrica pelas empresas analisadas devido os protocolos internos de 

acesso às informações, optando-se dessa forma por adotar os relatórios de 

sustentabilidade e gestão como fonte de dados para realização do trabalho, o que não 

permitiu aprofundamento sobre o tema. 

A utilização de uma racionalidade do nexo água-energia-alimentos permite 

compreender as interdependências do consumo energético em sistemas de saneamento, 

ou seja, o uso eficiente, bem como a possibilidade de produção de energia elétrica em 

unidades de sistemas de saneamento possibilitando o entendimento de um desafio 
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transetorial, que nitidamente também interage diretamente com o setor de produção de 

alimentos. Novas práticas empregadas no setor de saneamento para uso e produção de 

energia elétrica permitem reduzir a pressão das compensações (trade-offs) do nexo 

água-energia-alimentos, e a utilização do mesmo corrobora para o entendimento da 

“desoneração sistêmica na pressão por outros recursos”.  

As pressões por energia elétrica no setor saneamento, ou seja o consumo 

desnecessário, se impõe por meio: da perda de energia elétrica através de equipamentos 

defasados; e da não exploração de todo potencial de geração, especialmente de fontes 

renováveis que podem ser revertidas por formas de gestão mais eficientes e emprego de 

novas tecnologias para promoção da eficiência energética. 

Por fim, cabe concluir que mesmo sendo um estudo inovador, uma vez que o 

aprofundamento sobre o tema é recente sobre eficiência energética em sistemas de 

saneamento, a utilização do nexo água-energia-alimentos permitiu uma análise mais 

completa e abrangente sobre o assunto. Ou seja, permitiu compreender as sinergias 

possíveis no setor de saneamento básico, e dessa forma contribuiu para a compreensão 

de que a utilização de inovações na perspectiva do nexo pode reduzir as pressões em 

outros setores, como o setor agrícola e de energia, proporcionando dessa forma mais 

equilíbrio e sustentabilidade no uso de energia elétrica em sistemas de saneamento. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Segundo a Resolução CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011 estabelece como 

condições para lançamentos (BRASIL, 2011): 

 

a) pH entre 5 a 9; 
b) temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 
c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 
lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 
materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período 
de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 
competente; 
e) óleos e graxas: 
1. óleos minerais: até 20 mg/L; 
2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 
f) ausência de materiais flutuantes; e 
g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20ºC): remoção mínima de 60% de 
DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 
autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 
enquadramento do corpo receptor; 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

Consumo de Energia por Fonte (BEN, 2020) 
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ANEXO III 
 
CADERNO ONU – ÁGUA, ENERGIA E ALIMENTO 
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