
 

 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

ALIKA PIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM REÚSO DE ÁGUA NA INDÚSTRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2018 



 

 

 

 

ALIKA PIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM REÚSO DE ÁGUA NA INDÚSTRIA 
 
 

Projeto de Dissertação apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento de Tecnologia, Área de 
Concentração Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, do Instituto de Tecnologia para 
o Desenvolvimento, em parceria com o Instituto 
de Engenharia do Paraná, como parte das 
exigências para a obtenção do título de Mestre 
em Desenvolvimento de Tecnologia. 

 
Orientador: Prof. Dr. Juliano de Andrade 
Coorientador: Prof. Dr. Junior Ruiz Garcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P667s         Pires, Alika Solange Ferraro  

Serviços ecossistêmicos em reuso de água na indústria / Alika Solange Ferraro Pires. 

– Curitiba, 2018. 

73 f. il. ; 30 cm. 

 

Orientador: Prof. Dr. Juliano de Andrade 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Institutos 

Lactec – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, 2018. 

Inclui Referências bibliográficas. 

 

1. Água - Reuso. 2. Serviços ecossistêmicos. 3. Termelétricas. I. Andrade, Juliano de. 

II. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia. III. Título. 

    

CDD 627.56 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, pelo apoio 

Aos Institutos Lactec, pela oportunidade 

Aos meus orientadores, pelo auxílio 

Aos meus colegas, pela paciência 

Àquela parte de mim que quis desistir, por continuar... 

  



 

 

 

 

RESUMO 

 
O cenário atual para o gerenciamento da água, fortemente influenciado pelo acelerado 
crescimento populacional, urbanização crescente e pelas mudanças climáticas, requer 
mudanças significativas com vistas a atender aos seus usos múltiplos a fim de evitar 
possíveis conflitos. Nesse contexto, o reúso vem se firmando como uma possível fonte 
alternativa de água, sendo utilizadas comumente as tecnologias de ultrafiltração, 
nanofiltração e osmose inversa.  A água e a energia estão intimamente relacionadas, sendo 
de vital importância para a sociedade. No Brasil, as termelétricas a gás natural vêm sendo 
apontadas como uma tecnologia a ser acionada nos períodos de indisponibilidade da 
geração a partir das fontes renováveis. Os serviços ecossistêmicos provenientes do capital 
natural valem trilhões de dólares por ano, na forma de alimentos, fibras, água, saúde, 
energia e outros serviços essenciais ao ser humano, e são fundamentais para a economia 
mundial. No entanto, apesar de ser fundamental para o nosso bem-estar, o uso diário do 
capital natural permanece despercebido pelo nosso sistema econômico. Esse trabalho tem 
como objetivo identificar e discutir a presença de serviços ecossistêmicos no uso de 
tecnologias para reúso de água em termelétrica a gás situada no estado do Paraná, 
considerando diferentes cenários para os preços da água. Com base nos conceitos 
apresentados no Millennium Ecosystem Assessment buscou-se identificar os possíveis 
serviços ecossistêmicos passíveis de serem vinculados à adoção das tecnologias de 
ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. A fim de avaliar as tecnologias empregadas, 
foram criados cinco cenários, utilizando a vazão atual e uma vazão hipotética em caso de 
expansão e preços atuais e os possivelmente praticados em um futuro próximo, a depender 
da concessionária da qual a água é adquirida. A análise dos cenários realizados permite 
concluir que a implantação dessas tecnologias para reúso da água pode impactar 
positivamente todos os serviços ecossistêmicos identificados e ter uma abrangência maior 
do que aquela esperada no seu início. Os sistemas de nanofiltração e osmose inversa têm a 
capacidade de produzir uma água para reúso interno com qualidade superior àquela 
necessária para a água de reposição na torre de resfriamento. Para a implantação das 
tecnologias, a nanofiltração é a mais promissora financeiramente, embora ambas 
representem um custo adicional relativamente alto para sua implantação e operação. 
Considerando os serviços ecossistêmicos, a implantação do sistema de osmose inversa 
seria questionável com relação aos serviços de provisão e regulação da água, dada a 
necessidade da destinação final para o concentrado, que poderia afetar negativamente 
esses serviços. Ainda, pode-se concluir que, até o ano de 2020, em função de contrato 
existente entre a usina e a concessionária, não seria interessante a compra de água de 
reúso, cujo mercado é ainda incipiente no Brasil e não incorpora custos referentes aos 
aspectos ambientais, os quais poderiam elevar seu preço. Finalizando, é de fundamental 
importância garantir que os serviços ecossistêmicos sejam incorporados ao planejamento, 
dado que podem contribuir para o equacionamento dos custos reais da produção da água. 
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ABSTRACT 

 

The current scenario for water management requires significant changes to address 
its multiple uses in order to avoid potential conflicts. Water reuse has been 
established as a possible alternative source of water, using the technologies of 
ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis. Water and energy are closely 
related and has vital importance to society. In Brazil, termal power plants using 
natural gas have been identified as a technology to be activated in the periods of 
unavailability of generation from renewable sources. Ecosystem services from 
natural capital are worth trillions of dollars a year in the form of food, fiber, water, 
health, energy and other services essential to the human being, and are fundamental 
to the world economy. However, while it is fundamental to our well-being, the daily 
use of natural capital remains unnoticed by our economic system. This work aims to 
identify and discuss the presence of ecosystem services in the use of technologies 
for water reuse in a termal power plant located in Paraná state, using different 
scenarios for water prices. Based on the concepts presented in the Millennium 
Ecosystem Assessment, it was possible to identify the possible ecosystem services 
that could be linked to the adoption of ultrafiltration, nanofiltration and reverse 
osmosis technologies. In order to evaluate the technologies employed, five scenarios 
were created, using the current flow and a hypothetical flow in case of expansion and 
current prices and those possibly practiced in the near future, depending on the 
water produtor. The analysis of the scenarios allows us to conclude that the 
implementation of these technologies for water reuse may positively impact all 
identified ecosystem services and have a broader coverage than are expected. 
Nanofiltration and reverse osmosis systems may provide water for internal reuse in 
superior quality that required for the make-up water in the cooling tower. In the case 
of implementation of technologies, nanofiltration is the most promising financially, 
although both represent a relatively high additional cost for its implantation and 
operation. Considering the ecosystem services, the implementation of the reverse 
osmosis system would be questionable relating to water supply and regulation 
services, since it generates a concentrate that requires final destination, which could 
negatively affect these services. Also, up to 2020, due to the existing agreement 
between the plant and the water producer, it would not be interesting to purchase 
reuse water, whose market is still incipient in Brazil and does not incorporate costs 
related to the aspects which could raise its price. Finally, it is critical to ensure that 
ecosystem services are incorporated into planning, since they can contribute to the 
equation of real costs of water production. 
 
 
 
Keywords: water, energy, thermal power plants, reuse, ecosystem services 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Água, energia, desenvolvimento socioeconômico e mudança do clima estão 

interligados de forma fundamental. A prevenção e redução da poluição hídrica de 

fontes pontuais e não pontuais são imperativas para melhorar a disponibilidade da 

água para usos múltiplos. Embora venha sendo observado um progresso 

significativo no manejo integrado de recursos hídricos nos últimos anos, a pressão 

cada vez maior sobre o abastecimento e o uso da água precisa ser compensada 

com uma aceleração das melhorias na sua governança em todos os níveis. 

(PNUMA, 2012). 

A demanda global de água vem sendo largamente influenciada pelo 

crescimento populacional e pela urbanização crescente, pelas políticas de 

segurança alimentar e energética, bem como pela globalização do comércio e pelos 

padrões de consumo atuais. (WWAP, 2015). 

O relatório Global Risks 2016 (WEF, 2016) aponta que, a menos que o 

gerenciamento da questão hídrica mude de forma significativa, o mundo verá um 

crescimento da competição pelo uso da água entre agricultura, geração de energia, 

indústrias e cidades, com um agravamento das tensões entre os países e mesmo 

entre as áreas urbanas e rurais, ricas e pobres. Ainda, segundo esse relatório, o 

Brasil exemplifica muito bem o desafio da gestão da água: o país possui 12% das 

reservas de água doce do planeta, grandemente localizada na região Amazônica, 

mas a maior parte dessa água não está disponível para a população urbana. O 

estado de São Paulo, que contribui com um terço do Produto Interno Bruto (PIB) do 

país, tem atualmente uma disponibilidade hídrica per capita inferior até mesmo 

àquela da região Nordeste, historicamente mais propensa à seca.  

O sistema elétrico brasileiro é um sistema hidrotérmico, com predominância 

de geração hidrelétrica. O parque gerador possui 141.053 MW de capacidade 

instalada, sendo 65% de hidrelétricas e 29% de termelétricas distribuídas entre 

usinas a biomassa (9%), gás natural (9%), óleo diesel (3%), óleo combustível (3%), 

carvão (3%), outros combustíveis fósseis (1%) e usinas nucleares (1%). Nesse 

modelo, as usinas térmicas exercem um papel de complementação da geração 

hidrelétrica, oferecendo flexibilidade operativa ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 

e funcionam como um seguro nos períodos de escassez hídrica, contribuindo para a 

garantia do suprimento de energia. (TOLMASQUIM, 2016). 
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Ainda, verifica-se uma tendência ao aumento no uso de termelétricas em 

função das secas e estiagens prolongadas, que comprometem o funcionamento do 

parque elétrico.  

As termelétricas a gás natural vêm sendo apontadas como uma tecnologia 

adequada para ser acionada nos períodos de indisponibilidade da geração a partir 

das fontes renováveis intermitentes, como eólica e solar. (TOLMASQUIN, 2016). 

De acordo com relatório divulgado para marcar o Dia Mundial da Água das 

Nações Unidas (ONU, 2002), a escassez hídrica será enfrentada por cerca de 2,7 

bilhões de pessoas até o ano de 2025 e poderá levar a conflitos pela água ainda 

mais intensos do que aqueles ocorridos pelo petróleo.  

Faz-se necessário – e urgente - manter a disponibilidade e a qualidade da 

água, por meio de uma gestão sustentável desse recurso natural primordial para a 

vida humana. Assim, deve-se assegurar o atendimento às nossas necessidades e 

evitar comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias 

necessidades – conforme o conceito de desenvolvimento sustentável apresentado 

no ano de 1987 pelo Relatório Brundtland.  

Para alcançar esse objetivo, há que se abordar as questões técnicas, 

econômicas e sociais envolvidas, e também recuperar as águas urbanas servidas. 

Esta mudança nas estratégias de gestão da água assume duas formas principais, 

quais sejam: reduzir o consumo através da conservação da água e melhorias 

tecnológicas, e a procura por novas fontes de água. Novos paradigmas para a 

gestão e abastecimento de água vêm se apresentando para a humanidade, face aos 

desafios enfrentados para o abastecimento de água em meio ao contínuo 

crescimento populacional, mudanças climáticas e poluição. (AHUJA, 2014).  

A utilização de tecnologias para reúso de água permite aumentar a 

disponibilidade hídrica relativa, dado que reduz a necessidade de novas retiradas do 

ambiente natural e também permite a diminuição do descarte de efluentes.  

Dessa forma, essas tecnologias podem aportar diversos benefícios à 

sociedade que talvez possam ser qualificados como serviços ambientais ou 

ecossistêmicos, prestados pelos usuários dessas tecnologias, uma vez que 

contribuem positivamente para a melhoria da qualidade do meio ambiente. 
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Nesse contexto, a reutilização da água ou o reúso de águas servidas 

tratadas - esgotos ou efluentes (reclaimed water) para fins potáveis ou não potáveis 

vem ganhando atenção crescente ao longo do tempo. (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2012).  

De fato, a recuperação da água vem se colocando como uma necessidade 

absoluta, dados os níveis de comprometimento da qualidade das águas superficiais 

e até mesmo das águas subterrâneas. O uso dessas águas recuperadas (reclaimed 

water) traz muitos benefícios, sendo o mais óbvio o fato de representar uma fonte 

alternativa de água. (AHUJA, 2014).  

Além desse, há o benefício resultante da redução dos possíveis impactos 

ambientais, pela redução ou eliminação do descarte dos efluentes, o que resulta na 

preservação da qualidade da água à jusante desses descartes. (RASO, 2013). 

Assim, o presente trabalho foi estruturado em dois pilares básicos, 

referentes aos serviços ecossistêmicos e às tecnologias de reúso de água com o 

objetivo de estabelecer uma ligação entre ambos.  

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de discutir e explorar 

o conceito de serviços ecossistêmicos, englobando as discussões inerentes à sua 

conceituação e classificação, trazendo os conceitos de capital natural, ecossistema 

e biodiversidade necessários ao entendimento dos serviços ecossistêmicos. Busca-

se ter o cuidado de não adentrar mais profundamente nas pendências ainda 

existentes no uso dos termos “serviços ecossistêmicos” e “serviços ambientais”, 

encontrados na literatura.  

O reúso de água no mundo e no Brasil é contextualizado e faz-se uma breve 

descrição das tecnologias de reúso de água atualmente disponíveis para tal fim. 

A revisão bibliográfica para o estado da arte para serviços ecossistêmicos e 

ambientais e tecnologias de reúso de água foi pesquisada em materiais constituídos 

principalmente de livros e artigo técnicos de periódicos disponibilizados na base de 

dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

Foram também utilizados materiais de organizações nacionais e internacionais, 

governamentais ou não, e de empresas, bem como relatórios técnicos da área 

ambiental e relatórios de sustentabilidade. 

Para as tecnologias de reúso de água, foram pesquisadas e investigadas as 

tecnologias atualmente disponíveis e utilizadas de um modo geral e, 

especificamente, em termelétricas, nas mesmas bases de dados. 
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O item 4.1 apresenta a termelétrica a gás avaliada nesse trabalho e o 

consumo de água de reposição (make-up) relacionado à produção de energia, bem 

como alguns aspectos ambientais de interesse para o contexto do objetivo do 

trabalho. Essa escolha tem várias motivações, sendo a principal delas referente à 

familiaridade com a temática do reúso de água em termelétricas advinda da 

experiência profissional recente com projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa 

área.  

No item 5.1, a partir da abordagem com base na metodologia prevista pelo 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), buscou-se identificar os possíveis 

serviços ecossistêmicos passíveis de serem vinculados à adoção das tecnologias de 

ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose inversa (OI).  

Foram listados os diferentes serviços ecossistêmicos e confrontados com as 

tecnologias selecionadas, descritas para reúso de água na usina termelétrica. 

Para possibilitar a identificação desses serviços foram realizadas visitas à 

usina, análise de dados históricos do monitoramento da água industrial e reuniões 

técnicas com o pessoal da operação, entre outros. 

O item 5.2 apresenta cinco cenários estudados para o consumo de água, 

tecnologias e serviços ecossistêmicos. 

Os itens 6 e 7 apresentam, respectivamente as conclusões e os próximos 

passos sugeridos para a continuação da discussão do tema. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e discutir a presença de serviços ecossistêmicos no uso de 

tecnologias para reúso de água em termelétricas, considerando diferentes cenários 

para os preços da água. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar um levantamento das tecnologias disponíveis no mercado 

para reúso de água em termelétricas; 

 Avaliar o provimento de serviços ecossistêmicos a partir da adoção 

das tecnologias disponíveis no mercado para reúso da água em 

termelétricas; 

 Conceber cenários para as tecnologias estudadas, considerando 

diferentes vazões e preços da água e analisá-los em relação aos 

serviços ecossistêmicos identificados. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. O SUBSISTEMA SOCIOECONÔMICO 

 

Como afirma Garcia (2013), especialmente ao longo do século XX, a 

degradação dos ecossistemas naturais apresentou uma característica ascendente, 

em estreita relação com a escala da atividade econômica, que demanda 

quantidades crescentes de recursos naturais, seja como fonte de insumos, seja 

como elemento de absorção para os resíduos por ela gerados.  

Esse processo de degradação dos ecossistemas tornou cada vez mais 

evidente e inegável a necessidade da adoção de ações e metodologias concretas 

com o objetivo de fazer face aos problemas causados pelas ações antrópicas na 

sociedade.  

Dado que a ciência econômica vem sistematicamente ignorando o papel dos 

ecossistemas nos processos decisórios e analíticos e que a teoria econômica 

convencional assume a perfeita substitutibilidade dos recursos naturais pelo capital 

feito pelo homem (a ser propiciada pelo avanço tecnológico), fica claro que, como 

ciência tradicional, a economia não considera as conexões que possam existir entre 

o sistema ecológico e as atividades de produzir e consumir. (GARCIA, 2013).  

A economia ortodoxa considera os impactos ambientais como falhas de 

mercado, como fenômenos externos ao sistema econômico. A forma encontrada 

para corrigir essas falhas de mercado foi a internalização das externalidades 

(ambientais) a partir da adoção de métodos econômicos clássicos adequados. Essa 

correção se dá, então, através de uma visão econômica da ecologia e a partir de um 

ajuste do modelo, na forma de inclusão do meio ambiente como apêndice da 

economia. (CAVALCANTI, 2010). 

Esse campo de estudo é conhecido como economia ambiental e é 

considerado normalmente como um ramo da microeconomia. Seu foco é encontrar 

preços corretos para a alocação ótima de recursos com a motivação de internalizar 

custos ambientais, a fim de se obterem preços que reflitam os custos de 

oportunidade.  

Porém, a necessidade de se questionar o tratamento dado pela economia às 

inter-relações entre o sistema econômico e o natural, aliada à crescente percepção 

de que o sistema ecológico de sustentação da vida tornou-se cada vez mais 
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ameaçado, passou a constituir a base da reflexão, dando origem formal ao que se 

denomina Economia Ecológica (EE). A perspectiva da EE é a de que existirá uma 

escala máxima sustentável do sistema econômico com respeito ao ecossistema, 

escala essa a ser determinada pela comparação de benefícios econômicos com 

custos ambientais marginais.  

Como assinalam ANDRADE e ROMEIRO (2011, p. 23), “(...) As premissas 

básicas da EE admitem a existência de limites biofísicos e ecológicos à contínua 

expansão do sistema econômico, bem como a existência de limiares ecológicos, que 

uma vez ultrapassados podem levar a perdas irreversíveis potencialmente 

catastróficas”.  

A EE considera o sistema econômico como um subsistema aberto e contido 

em um sistema maior, o ecossistema, que é finito e que não se expande.  Essa 

visão ampliada da EE internaliza o sistema econômico na natureza, considerando o 

sistema natural como sendo a base material e energética do sistema econômico, 

sem a qual este sistema não existiria. (GARCIA, 2012). 

Para o entendimento da definição de serviços ecossistêmicos, são 

apresentados a seguir alguns dos termos utilizados no estudo da EE.  

O capital natural pode ser definido como sendo a totalidade dos recursos 

oferecidos pelo ecossistema terrestre, que contribui direta e/ou indiretamente para o 

bem-estar humano e que suporta nosso sistema econômico. (ANDRADE e 

ROMEIRO, 2009).  

De um modo geral, o capital natural incorpora todos os ativos naturais da 

Terra (solo, ar, água, flora e fauna) e seus respectivos serviços ecossistêmicos, que 

viabilizam a existência da vida humana no planeta.  

Os bens e serviços ecossistêmicos provenientes do capital natural valem 

trilhões de dólares por ano, apresentados na forma de alimentos, fibras, água, 

saúde, energia, segurança climática e outros serviços essenciais ao ser humano. 

(UNEP FI, 2012). 

Atualizando estimativas de 1997, conforme GIZ (2014), COSTANZA et al 

(2014) avaliaram entre US$ 125 e US$ 145 trilhões o valor econômico global de 

serviços ecossistêmicos no ano de 2011. Esse valor corresponde a praticamente o 

dobro do PIB Mundial em 2013 – estimado pelo Banco Mundial em 

aproximadamente US$ 76 trilhões.  
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Ainda que possam ter sido superestimados, esses valores não só reforçam 

que os serviços ecossistêmicos são fundamentais para a economia mundial, como 

indicam que seus valores não estão sendo devidamente contabilizados nas 

estatísticas econômicas oficiais. 

Ainda assim, nem estes serviços, ou o estoque de capital natural que os 

provê, são atualmente adequadamente valorados em comparação ao capital social 

ou financeiro. Apesar de ser fundamental para o nosso bem-estar, o uso diário do 

capital natural permanece despercebido pelo nosso sistema econômico.  

Considerando que praticamente toda atividade econômica pode ter um 

impacto direto ou indireto (por meio da cadeia de suprimentos) no capital natural, as 

instituições financeiras têm pegadas ecológicas indiretas consideráveis, seja por 

meio de seus clientes e/ou diretamente nas suas decisões de compras. Conforme o 

Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP FI, 2012), a utilização do 

capital natural desta forma não é sustentável. 

A esse respeito, a Declaração do Capital Natural é uma declaração do setor 

financeiro com o objetivo de demonstrar o compromisso assumido pelas instituições 

financeiras - sub-signatárias durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) - em trabalhar para integrar as 

considerações do capital natural em seus produtos e serviços financeiros para o 

século 21.  

Esta declaração convocou os setores público e privado para um trabalho em 

conjunto na criação das condições necessárias para manter e reforçar o capital 

natural como um ativo crucial, do ponto de vista econômico, ecológico e social. 

(UNEP FI, 2012).  

Considerando que o capital natural é parte dos ‘bens comuns globais’ e é 

por diversas vezes tratado como um ‘bem’ inesgotável”, os governos foram 

chamados a agir proativamente, criando uma estrutura para regularizar e incentivar 

o setor privado (incluindo o setor financeiro) a operar com responsabilidade em 

relação ao uso sustentável do capital natural.  

Nesse sentido, a declaração solicitou formalmente aos governos o 

desenvolvimento de um arcabouço político claro, confiável e de longo-prazo, que 

apoie e incentive organizações a valorar e reportar seu uso de capital natural, 

trabalhando no sentido de internalizar os custos ambientais inerentes à sua atuação.  
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Como exemplo, a Caixa Econômica Federal é signatária dessa declaração, 

reconhecendo a importância do capital natural como parte fundamental da 

sustentabilidade dos negócios por ela realizados e que “os recursos naturais são a 

base da nossa economia, fornecendo matérias-primas e recursos para a produção 

de bens, além dos serviços de ecossistemas, que determinam a qualidade de vida 

em nosso planeta”. (UNEP FI, 2012). 

Para MEA (2005), o conceito de ecossistema refere-se aos sistemas que 

englobam as complexas, dinâmicas e contínuas interações entre seres vivos e não 

vivos em seus ambientes físicos e biológicos, dos quais o ser humano é parte 

integral. 

A estrutura básica de um ecossistema é provida pela biodiversidade, que 

pode ser definida como a variabilidade entre os organismos vivos de todas as fontes, 

incluindo ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

complexos ecológicos dos quais fazem parte.  

A biodiversidade inclui, também, a diversidade que ocorre dentro das 

espécies, entre as espécies e entre os ecossistemas. Os ecossistemas prestam uma 

série de serviços de grande valor para o bem-estar e para o desenvolvimento dos 

seres humanos. (PERALTA 2014).  

Há, portanto, uma íntima relação entre os conceitos de biodiversidade e 

ecossistemas. Trata-se de uma característica estrutural dos ecossistemas e a 

variabilidade entre os ecossistemas é um elemento da biodiversidade. Sua 

abundância, distribuição e variabilidade são importantes e podem ser medidas em 

uma variedade de níveis, desde genes, espécies e populações, até ecossistemas 

(MEA, 2005). A biodiversidade é vital para o funcionamento de nossos ecossistemas 

e pode ser vista como um "estoque" de capital natural, do qual flui uma riqueza de 

"serviços ecossistêmicos". (BOLT et al., 2016). 

Os produtos da biodiversidade incluem muitos dos serviços produzidos por 

ecossistemas (tais como alimentos e recursos genéticos), e alterações na 

biodiversidade podem influenciar os serviços prestados pelos ecossistemas.  

Além do papel fundamental da biodiversidade na prestação de serviços 

ecossistêmicos, a diversidade das espécies vivas possui valor intrínseco superior e 

independente da questão humana. (MEA, 2005).  

Não obstante a adoção de políticas, regulamentos e ações para minimizar as 

pressões sobre a biodiversidade, visando a redução da perda de habitats, de 
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mudanças de uso do solo e do comércio ilegal de espécies ameaçadas de extinção, 

as perdas substanciais e contínuas de espécies vêm contribuindo decisivamente 

para a deterioração dos ecossistemas.  

Conforme PNUMA (2012), até dois terços das espécies estão ameaçadas de 

extinção e as populações de várias espécies estão constantemente diminuindo. As 

mudanças climáticas terão impactos profundos na biodiversidade, particularmente se 

e quando combinadas a outras ameaças. Também a perda e degradação dos 

habitats devidas, entre outros, à agricultura e exploração não sustentáveis, poluição 

e espécies exóticas invasoras, continuam sendo ameaças predominantes à 

biodiversidade terrestre e aquática. Todos esses fatores contribuem para uma queda 

nos serviços ecossistêmicos, o que poderá conduzir a um aumento da insegurança 

alimentar e ameaça às metas de redução da pobreza e melhoria da saúde e bem-

estar humanos. 

Conforme o “Panorama da Biodiversidade Global 4” (PNUMA, 2014), no 

relatório “Uma avaliação intermediária do progresso referente à implementação do 

Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020”, a conscientização do público 

em relação à biodiversidade e sua importância vem aumentando nos países 

desenvolvidos e nos em desenvolvimento. Há uma grande variação entre os países, 

porém as iniciativas internacionais estão ajudando a reduzir essas diferenças. Vêm 

sendo verificados progressos importantes na incorporação dos valores da 

biodiversidade nos processos de planejamento e estratégias para a redução da 

pobreza e também no que tange à integração do capital nacional às contas 

nacionais.  

No entanto, embora os recursos naturais sejam agora usados de maneira 

mais eficiente na produção de bens e serviços, esse progresso é fortemente afetado 

pelo grande aumento nos níveis totais de consumo da sociedade.  

O documento conclui que é improvável que se mantenham os ecossistemas 

dentro de limites ecológicos seguros, considerando-se os padrões atuais de 

consumo e que a análise final aponta para um aumento no uso dos recursos 

naturais.  

Os serviços prestados pelos ecossistemas desempenham um papel vital no 

bem-estar humano. Embora alguns dos serviços ecossistêmicos sejam facilmente 

identificáveis - alimentos, madeira e água doce - outros podem ser menos evidentes. 
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Os ecossistemas controlam a erosão, reduzem os danos causados por 

desastres naturais e regulam o ar, a água e a qualidade do solo. A redução ou perda 

desses serviços pode apresentar consequências socioeconômicas adicionais aos 

danos ambientais imediatos. (WRI, 2013). 

As iniciativas para valoração estão deixando claro que os ecossistemas, a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos são extremamente valiosos e devem 

ser preservados, não somente por motivos sociais, éticos ou religiosos, mas também 

por razões econômicas. (GUEDES e SEEHUSEN, 2011).  

 

3.2. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

O termo "serviços ecossistêmicos" foi cunhado por Ehrlich e Ehrlich no 

ano de 1981, e o entendimento de ecossistemas como sistemas de apoio à vida e 

fornecedores de serviços ecossistêmicos e benefícios econômicos foi criado mais 

tarde por ecologistas.   

Esse conceito difundiu-se e conquistou popularidade com as publicações de 

COSTANZA et al. e DAILY et al. em 1997 (TEEB, 2010). As definições mais 

comumente encontradas na literatura referem-se a serviços ecossistêmicos como: 

 As condições e processos através dos quais os ecossistemas naturais 

e as espécies que os compõem, sustentam e cumprem a vida 

humana (DAILY et al., 1997). 

 Os benefícios que as populações humanas derivam, direta ou 

indiretamente, das funções dos ecossistemas (COSTANZA et al., 

1997). 

 Os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas (MEA, 2005). 

 

Essas definições sugerem consenso sobre a ideia geral de serviços 

ecossistêmicos, porém com algumas diferenças importantes.  

Para Daily et al. (1997), os serviços ecossistêmicos são as "condições e 

processos", bem como as "funções de apoio à vida". Eles representam o fluxo de 

benefícios da natureza para os seres humanos, que vão desde o fornecimento de 

alimentos e água até a purificação do ar e da água, bem como uma variedade de 

benefícios culturais associados à natureza. (CHAPLIN-KRAMER, 2016).  
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Para Costanza et al. (1997), os serviços ecossistêmicos representam os 

bens e os serviços derivados das funções ecossistêmicas utilizados pela 

humanidade.  

Na definição do MEA (2005), os serviços ecossistêmicos são vistos 

simplesmente como os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. 

(FISHER et al., 2008). 

De fato, a literatura ainda não oferece um conceito único para a definição de 

serviços ecossistêmicos, e isso é compreensível dada a complexidade dos conceitos 

envolvidos na avaliação dos benefícios aportados pela dinâmica ecossistêmica à 

sociedade e ao sistema econômico.  

Estudos enfatizam a necessidade imperativa de que sejam claramente 

definidos os serviços ecossistêmicos, considerando suas características e também 

as características dos sistemas dos quais derivam, sendo necessária uma definição 

ampla, porém prática, que permita a compreensão de sua ligação com o bem-estar 

humano. (FISHER et al., 2008).  

Apesar de relativamente recente, a classificação dos serviços 

ecossistêmicos como serviços de suporte, regulação, provisão e cultural é a mais 

utilizada e foi estabelecida pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio, conduzida entre 

os anos de 2001 e 2005. O objetivo foi avaliar as consequências das mudanças nos 

ecossistemas sobre o bem-estar humano e estabelecer uma base científica que 

fundamentasse as ações necessárias para assegurar a conservação e o uso 

sustentável dos ecossistemas e suas contribuições para o bem-estar humano. O 

foco dessa avaliação se dá nas ligações entre os ecossistemas e o bem-estar 

humano e, em particular, no que se denominam “serviços dos ecossistemas”. (MEA, 

2005). 

No entanto, Fischer et al. (2008) alertam para o fato de que esta 

classificação não é aplicável para contextos de contabilidade ambiental, gestão e 

avaliação paisagística, para os quais foram propostas classificações alternativas.  

De acordo com Parron et al. (2015), os serviços ecossistêmicos abrangem 

os seguintes serviços:  

 Serviços de provisão: compreendem os produtos obtidos dos 

ecossistemas e que são oferecidos diretamente à sociedade, como 

alimentos e fibras naturais, madeira para combustível, água, material 

genético, entre outros. 



13 

 

 

 Serviços de regulação: englobam os benefícios obtidos pela 

sociedade a partir da regulação natural dos processos 

ecossistêmicos, tais como a manutenção da qualidade do ar e o 

controle da poluição, por meio da regulação da composição dos 

gases atmosféricos; a regulação do clima; a regulação dos fluxos de 

água (ciclo hidrológico) e o controle das enchentes, evitando 

inundações e contribuindo para a recarga dos aquíferos; o controle da 

erosão; a purificação da água; a redução da incidência de pragas e 

doenças pelo controle biológico, a regulação de danos naturais e a 

polinização de plantas agrícolas e silvestres. 

 Serviços culturais: compreendem os benefícios não materiais 

obtidos dos ecossistemas que contribuem para o bem-estar da 

sociedade, tais como enriquecimento espiritual e cultural, 

desenvolvimento cognitivo, reflexão sobre os processos naturais, 

oportunidades de lazer, ecoturismo e recreação. 

 Serviços de suporte: são os serviços que propiciam as condições 

necessárias para que os demais serviços possam ser disponibilizados 

à sociedade. Os benefícios ocorrem, em sua maioria, de maneira 

indireta, e se manifestam em longo prazo, como a formação e a 

manutenção da fertilidade do solo, a produção de oxigênio, a 

ciclagem de nutrientes e a produção primária, que estão na base do 

crescimento e da produção. Acima de tudo, a diversidade biológica 

(incluindo genes e espécies) encontrada em ambientes naturais 

constitui o suporte a todo o funcionamento dos ecossistemas e 

permite que os ecossistemas sejam resilientes às mudanças 

externas, de modo a não sofrerem alterações significativas no seu 

estado.  

 

 A                              FIGURA 1 ilustra os tipos de serviços 

ecossistêmicos, conforme a classificação do MEA (2005), adaptada por WWF. 
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                              FIGURA 1: TIPOS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 
                                  FONTE: WWF, 2016, p. 51. 

 

Adicionalmente, outras categorias de serviços ecossistêmicos e exemplos 

dos serviços relacionados são apresentados no Quadro 1. O Quadro 2, utilizado 

para a identificação dos serviços ecossistêmicos, apresenta a lista indicativa dos 

mesmos, sua definição e exemplos.  
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                 QUADRO 1 - CATEGORIAS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E EXEMPLOS 

 
Tipo de Serviços 

 

 
Serviços 

Serviços de Provisão 

Alimento 

Fibras 

Recursos genéticos 

Bioquímicos, medicina natural e outros 

Recursos ornamentais 

Água limpa 

Serviços de Regulação 

Regulação da qualidade do ar 

Regulação do clima 

Regulação da água 

Regulação da erosão 

Regulação de doenças 

Regulação de pragas 

Polinização 

Serviços Culturais 

Diversidade cultural 

Valores espirituais e religiosos 

Recreação e ecoturismo 

Valores estéticos 

Sistemas de conhecimento 

Valores educacionais 

Diversidade cultural 

Serviços de Suporte 

Formação do solo 

Fotossíntese 

Produção primária 

Ciclagem de nutrientes 

Ciclagem da água 

FONTE: Adaptado de MEA (2005). 
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QUADRO 2: LISTA INDICATIVA DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS COM DEFINIÇÕES E EXEMPLOS 

Serviço Ecossistêmico  Definição  Exemplos 

Serviços de provisão: bens e produtos obtidos dos ecossistemas 

Alimentos 

Culturas agrícolas 
Produtos agrícolas colhidos para consumo humano ou 
animal 

Grãos, legumes, frutas 

Criação de animais 
Animais criados para uso ou consumo doméstico ou 
comercial 

Frango, porco, gado 

Pesca Pesca em ambientes naturais Bacalhau, caranguejo, atum 

Aquicultura 
Peixes, mariscos e plantas cultivados em água doce ou 
de água salgada para consumo 

Camarão, ostras, salmão 

Alimentos selvagens 
Espécies comestíveis de plantas e animais coletadas em 
ambientes naturais 

Frutas, nozes, cogumelos e carne de caça 

Material biológico 

Madeira 
Produtos feitos de árvores colhidas de espécies naturais 
ecossistemas florestais, plantações ou terras não 
florestadas 

Madeira em tora industrial, papel, polpa de madeira 

Fibras e resinas Fibras e resinas não-madeiras e não-combustíveis Algodão, seda, cânhamo, corda, barbante e borracha natural 

Pele de animal Peles processadas de bovinos ou outros animais Couro curtido, couro cru 

Areia Areia formada a partir de corais ou conchas Areia branca de coral e conchas, areia colorida de conchas 

Recursos ornamentais 
Produtos derivados dos ecossistemas usados com 
propósitos estéticos 

Flores silvestres, joias confeccionadas a partir do coral 

Combustível de biomassa Materiais biológicos que servem como fonte de energia Lenha e carvão vegetal, grãos para produção de etano, esterco 

Água 
Águas subterrâneas, superficiais, pluviais para uso 
doméstico, agrícola, industrial etc.  

Água doce para beber, limpar, para fins industriais, geração de 
energia, transporte 

Recursos genéticos 
Informações genéticas e outros materiais biológicos de 
animais ou plantas, utilizados em biotecnologia e 
melhoria genética 

Genes utilizados para aumentar a resistência de culturas a 
doenças ou pragas 

Bioquímicos e medicina natural  
Medicamentos, biocidas, aditivos alimentares e outros 
materiais biológicos derivados de ecossistemas para uso 
comercial ou doméstico 

Equinácea, ginseng, alho, extratos de árvores utilizados para 
controle de pragas, Paclitaxel (derivado do teixo) como base para 
drogas contra o câncer 

FONTE: Adaptado de WRI (2013). 
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QUADRO 2: LISTA INDICATIVA DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS COM DEFINIÇÕES E EXEMPLOS - CONTINUAÇÃO 

Serviço Ecossistêmico Definição Exemplos 

Serviços de Regulação: benefícios obtidos a partir do processo natural de controle dos ecossistemas 

Regulação da qualidade do ar 
Influência dos ecossistemas sobre a qualidade do 
ar, emitindo e extraindo gases 

Vegetação urbana captura os poluentes 

Regulação do Clima Global 
Influência dos ecossistemas na regulação global e 
regional do clima, emitindo e absorvendo gases do 
efeito estufa 

Florestas capturam e armazenam CO2, criação de gado 
e culturas de arroz emitem metano 

Regulação do Clima Regional/local 
Influência dos ecossistemas na regulação local ou 
regional de temperatura, precipitação e outros 
fatores climáticos 

Florestas afetam o regime de chuvas em nível regional 

Regulação da recarga hídrica e fluxos de 
água 

Influência dos ecossistemas sobre a recarga hídrica 
e o escoamento da água, inundações, e recarga de 
aquíferos. Potencial do ecossistema ou paisagem 
de armazenamento de água 

Solo permeável facilita recarga de aquíferos, papel das 
planícies de inundação de rios e zonas úmidas na 
retenção da água (diminuição das inundações), 
reduzindo a necessidade de infraestrutura de controle 
de inundações projetadas 

Controle de erosão 
Capacidade do ecossistema de manutenção e 
reposição de solo. Ligado a retenção do solo 

A vegetação previne a perda de solo devido ao vento e 
à chuva, evitando a sedimentação; recifes de corais e de 
ostras reduzem a perda de terras e praias devido a 
ondas e tempestades 

Purificação de água e tratamento de 
efluentes 

Capacidade do ecossistema de filtrar e decompor 
efluentes orgânicos e poluentes da água 

As zonas úmidas eliminam os poluentes nocivos da 
água fixando metais e matéria orgânica; microrganismos 
do solo degradam alguns poluentes 

Regulação de doenças 
Influência dos ecossistemas sobre a incidência e 
abundância de patógenos 

Florestas intactas podem reduzir a ocorrência de águas 
paradas - uma área de reprodução para mosquitos - 
diminuindo a incidência da malária 

Regulação da qualidade do solo 
Capacidade do ecossistema de manter a 
diversidade e produtividade do solo, reciclando 
nutrientes etc. 

Alguns organismos ajudam na decomposição de matéria 
orgânica, aumentando os níveis de nutrientes do solo; 
alguns organismos aeram o solo, melhorando a química 
do solo e aumentando a retenção de água 

Regulação de pragas 
Influência dos ecossistemas na prevalência de 
pestes e pragas em culturas agrícolas e criações de 
animais 

Predadores de florestas próximas - como morcegos, 
sapos e cobras - consomem pragas das culturas 

FONTE: Adaptado de WRI (2013). 
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QUADRO 2: LISTA INDICATIVA DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS COM DEFINIÇÕES E EXEMPLOS - CONCLUSÃO 

Serviço Ecossistêmico Definição Exemplos 

Serviços de Regulação: benefícios obtidos a partir do processo natural de controle dos ecossistemas 

Polinização 
Transferência de pólen das flores masculinas 
para as femininas 

Abelhas de florestas próximas polinizam culturas 

Proteção contra desastres naturais 
Capacidade dos ecossistemas de reduzir 
danos causados por desastres naturais e 
controlá-los 

Florestas de manguezais e recifes de corais protegem o litoral das 
ondas de tempestades;  
processos de decomposição biológica reduzem o combustível 
potencial em incêndios florestais 

Serviços culturais: benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas 

Recreação e ecoturismo 
Prazeres recreativos derivados da visitação e 
usos de ecossistemas 

Caminhadas, camping e observação de pássaros; safáris; mergulho 

Valores éticos e espirituais 
Valores espirituais, religiosos, estéticos, "de 
existência", que a comunidade atribui aos 
ecossistemas, paisagens e espécies 

Gratificação espiritual derivada de locais considerados sagrados ou 
especiais, desejo da comunidade de proteger espécies ameaçadas 
e/ou habitats raros 

Valores educacionais e de inspiração 
Informações derivadas dos ecossistemas 
para desenvolvimento intelectual, cultural, 
artístico e inovação tecnológica 

A estrutura das folhas de árvores inspirou melhorias tecnológicas em 
células de energia solar; incursões escolares na natureza auxiliam o 
ensino de conceitos científicos e habilidades de pesquisa 

Serviços de Suporte: o processo natural que mantém os outros serviços ecossistêmicos 

Habitat 

Espaços naturais ou seminaturais que 
mantêm as populações das espécies e 
protegem a capacidade das comunidades 
ecológicas em se recuperar das 
interferências externas 

As comunidades de plantas nativas geralmente fornecem os 
mecanismos para a polinização; rios e estuários fornecem viveiros 
para reprodução de peixes e seu desenvolvimento inicial; grandes 
áreas naturais e corredores biológicos permitem que os animais 
sobrevivam aos incêndios florestais e outras interferências externas 

Ciclagem de nutrientes Fluxo de nutrientes nos ecossistemas 
Por exemplo, a transferência de nitrogênio das plantas para o solo, 
do solo para os oceanos, dos oceanos para a atmosfera e da 
atmosfera para as plantas 

Produção primária 
Formação de material biológico por plantas 
por meio de fotossíntese e assimilação de 
nutrientes 

As algas transformam a luz solar e os nutrientes em biomassa, 
formando assim a base da cadeia alimentar em ecossistemas 
aquáticos 

Ciclagem da água 
Fluxo de água nos ecossistemas, em seus 
três estados, sólido, líquido e gasoso 

Transferência da água do solo para as plantas, dessas para o ar e do 
ar para a água (chuva) 

FONTE: Adaptado de WRI (2013). 
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3.3.  REÚSO DE ÁGUA E TECNOLOGIAS EMPREGADAS 

 

O reúso da água é uma prática antiga que data de mais de 5.000 anos. No 

entanto, durante os últimos 100 anos foram intensificados os esforços em várias 

regiões do mundo para a produção de água de reúso de alta qualidade, seguindo 

rigorosos padrões de qualidade. Os avanços tecnológicos permitem, atualmente, a 

produção de água de reúso adequada para uso potável e essa vem sendo uma 

necessidade em alguns países. 

Conforme Angelakis e Gikas (2014), em áreas desenvolvidas e com intensa 

escassez de água tais como o sul dos EUA (principalmente, Califórnia, Flórida, 

Texas e Arizona), Austrália, Cingapura, Israel e países no Golfo Pérsico, a 

reutilização de água é uma necessidade e é praticada de forma eficiente.  

Na Europa, há uma variação significativa entre as regiões Norte e Sul no que 

se refere à escassez de água e às aplicações de reúso de água. Os países do sul da 

Europa (exceto Malta) aplicaram regulamentos para o reúso seguro de água a fim de 

incentivar esta prática. No entanto, na Itália e na Grécia, questiona-se se a 

imposição de regulamentos injustificavelmente rígidos poderá inviabilizar a adoção 

dessa prática, devido à dificuldade e ao alto custo para monitoramento da qualidade 

da água de reúso.  

A esse respeito, a União Europeia (UE) constituiu um grupo de trabalho com 

o objetivo de avaliar a questão e estabelecer critérios de qualidade europeus para o 

reúso da água, a fim de propor uma estratégia uniforme sobre o tema.  

A França possui regulamentação que contempla os usos agrícolas, 

municipais, consumo humano, reúso indireto não planejado, recarga de aquífero, 

industriais e dessalinização. Também a Alemanha atualmente reutiliza água de 

efluentes tratados na agricultura, em áreas municipais, para água potável e reúso 

indireto não planejado, para recarga de aquífero, para usos industriais e para 

dessalinização. (RASO, 2013).  

No México, desde o ano de 1982 o reúso de água tem sido considerado 

parte da política nacional e foi regulamentado como parte dos critérios de descarga 

de águas residuais. A reutilização agrícola é considerada como um caso especial de 

eliminação no solo, não havendo limites estabelecidos para alguns parâmetros de 

matéria orgânica ou sólidos, mas sim para metais e poluentes biológicos, havendo a 
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diferenciação para culturas que são usadas depois de industrializadas ou culturas 

que são consumidas cruas ou após cozidas. (JIMENEZ e ASANO, 2008).  

Projetos de reúso de água de baixo custo (irrigação de culturas, campos de 

golfe e parques ou fornecer água de resfriamento industrial) em locais próximos a 

plantas de reúso de água têm sido implementados com sucesso em vários países. 

(NRC, 2012).   

A reutilização de água é uma prática comum nos Estados Unidos, com 

inúmeras abordagens disponíveis para reutilização de efluentes com vistas ao 

fornecimento de água para a indústria ou agricultura e até mesmo com fins potáveis. 

(NRC, 2012). 

Estima-se que o reúso da água possa contribuir para economizar mais de 

30% da água total utilizada, especialmente em algumas regiões com deficiência de 

água, com projeção para incrementar esse valor à medida que aumente a 

quantidade de águas servidas encaminhadas para estações de reúso de água. 

(ANGELAKIS e GIKAS, 2014). 

No Brasil, conforme prevê a Lei nº 9.433, de 08/01/1997 - que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos -  a gestão dos recursos hídricos deve 

proporcionar o uso múltiplo das águas para que todos os setores usuários da água 

tenham igualdade de acesso aos recursos hídricos. A Política Nacional prevê 

somente uma exceção a esta regra, em situações de escassez, quando então os 

usos prioritários da água passam a ser o consumo humano e a dessedentação de 

animais. (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 1997). 

A Resolução nº 54 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 28 de 

novembro de 2005, estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais que 

regulamentam e estimulam a prática do reúso direto não potável de água no país, 

que abrange as seguintes modalidades: (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 

2005). 

 reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de 

irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, 

desobstrução de tubulações, construção civil, edificações, combate a 

incêndio, dentro da área urbana;  

 reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para 

produção agrícola e cultivo de florestas plantadas; 
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 reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para 

implantação de projetos de recuperação do meio ambiente; 

 reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, 

atividades e operações industriais, e 

 reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de 

animais ou cultivo de vegetais aquáticos.  

 

No estado do Paraná, o Plano de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira prevê a implementação de ações de médio prazo nas sub-bacias 

consideradas como críticas - na etapa da atualização do enquadramento até o 

período de 2027 - com a adoção de medidas de regulamentação, incentivo e 

implantação de técnicas de reúso da água de uso doméstico e industrial, visando 

promover o uso racional da água e o controle e proteção da quantidade dos recursos 

hídricos. (PARANÁ. Instituto das Águas do Paraná, 2013). 

Essas ações estarão sob a responsabilidade do Instituto das Águas do 

Paraná, da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), Prefeituras 

Municipais e da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). Foram 

definidos vários programas e subprogramas envolvendo o apoio à atividade 

industrial, capacitação técnica e a proposição de mecanismos de cobrança 

diferenciados para incentivar os investimentos dos usuários em reúso de água. 

O reúso de água vem recebendo cada vez mais atenção por parte dos 

legisladores dada a necessidade de fazer frente aos desafios impostos pela 

distribuição desigual dos recursos hídricos e aos impactos das mudanças climáticas, 

considerando a necessidade de atender aos usos múltiplos da água, previstos em 

lei. 

 

3.3.1. Considerações sobre a prática de reúso 

 

 O reúso de água se constitui em prática de racionalização e 

conservação de recursos hídricos dado que, entre outros, reduz a descarga de 

poluentes em corpos receptores e conserva os recursos hídricos para o 

abastecimento público e outros usos mais exigentes quanto à sua qualidade. Ainda, 

essa prática reduz os custos associados à poluição, contribuindo para a proteção do 

meio ambiente e da saúde pública. 
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Existem diferenças consideráveis entre as abordagens para a reutilização da 

água no que se refere aos custos, aceitação do público e potencial para atender às 

futuras necessidades. Há que se investigar o potencial para a recuperação e 

reutilização de águas residuais municipais (água de reúso a partir de esgotos 

domésticos) para expandir e melhorar as alternativas de abastecimento de água 

disponíveis face aos desafios atuais referentes à disponibilidade hídrica, qualitativa e 

quantitativamente.  

A própria natureza da reutilização da água sugere que praticamente 

qualquer substância utilizada e/ou excretada por seres humanos tem o potencial de 

continuar presente em alguma concentração no produto final (água de reúso). A 

moderna tecnologia analítica permite a detecção de contaminantes químicos e 

biológicos em níveis que podem estar bem abaixo dos níveis ambientais relevantes 

para a saúde humana. Por conseguinte, se as águas residuárias se tornarem parte 

de um modelo de reúso, os impactos dos componentes dessas águas nas 

aplicações pretendidas devem ser considerados na concepção dos sistemas de 

tratamento. (NRC, 2012). 

A salinidade tem o potencial de afetar práticas de irrigação agrícola e 

paisagística, se estiverem presentes em concentrações ou proporções que excedem 

limites específicos.  

Outros, tais como agentes patogênicos microbianos e traços de alguns 

contaminantes químicos, têm o potencial de afetar a saúde humana, dependendo da 

sua concentração, vias e duração da exposição. (NRC, 2012).  

Segundo Ahuja (2014), a falta de padrões e políticas públicas que definam o 

reúso de água como parte dos recursos hídricos dos países vem atrasando a 

implementação de sistemas para este fim. Há a necessidade da criação de 

estruturas legais e institucionais para a implementação de projetos de reúso e 

informações claras para o público em geral, buscando a aceitação desse novo 

recurso.  

Assim sendo, a prática do reúso de água traz consigo vários desafios nas 

esferas da tecnologia, gestão e legislação.  

À medida que a demanda por água cresce, mais água é extraída, tratada e 

transportada muitas vezes por grandes distâncias, havendo também elevada 

demanda de energia. O reúso de água no local (indústria) ou nas proximidades 

reduz a energia necessária para transportar a água a distâncias mais longas.  
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O ajuste da qualidade da água para um uso específico da água também 

reduz a energia necessária para seu tratamento, dado que a qualidade da água para 

usos menos nobres é menor do que a qualidade da água necessária para água 

potável e pode requerer menos energia em seu tratamento pelo uso de menos 

etapas. Logo, o uso de água de menor qualidade para usos que não requeiram água 

de alta qualidade pode poupar energia e recursos. 

Enquanto o reúso da água é uma abordagem sustentável e pode ser 

rentável a longo prazo, o tratamento de águas residuárias para reutilização e a 

instalação de sistemas de distribuição em instalações centralizadas podem ser 

inicialmente caros em comparação com alternativas de abastecimento de água 

(água importada, águas subterrâneas).  

Este trabalho trata exclusivamente do reúso para fins industriais, incluído na 

categoria de reúso para fins não potáveis e considera a aplicação da água de reúso 

como fluído para resfriamento em um sistema semiaberto de resfriamento (torre de 

resfriamento). 

Neste caso, a água é utilizada para remover o calor de dispositivos que 

necessitem de resfriamento devido à geração de calor no processo industrial, pois a 

elevação de temperatura pode comprometer o desempenho global do sistema, ou 

danificar algum equipamento.  

Para a utilização da água como fluido de resfriamento, o grau de qualidade 

requerido é bem menos restritivo, devendo-se considerar a proteção dos 

equipamentos com os quais esta água entrará em contato posteriormente. 

(MIERZWA, 2002).  

 

3.3.2. Tecnologias comumente empregadas 

 

Dada a necessidade de atendimento a diferentes requerimentos industriais, 

diversas tecnologias para obtenção de água de reúso podem ser utilizadas, sozinhas 

ou em combinação com outras, a fim de se obter a qualidade final necessária.  

No entanto, muitos fatores podem afetar a escolha da tecnologia a ser 

utilizada, tais como as características iniciais da água utilizada, o fim a que se 

destina, compatibilidade com as condições existentes, flexibilidade e requisitos do 

processo, requisitos de operação e manutenção, requerimento de energia, produtos 

químicos e pessoal, bem como possíveis restrições ambientais. (NRC, 2012). 
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Tradicionalmente, o tratamento de águas residuárias inclui etapas 

preliminares de tratamento, além dos tratamentos primário e secundário. Para 

recuperação de águas servidas (reclaimed water) podem ser aplicadas tecnologias 

que utilizam os processos de tratamento caracterizados como preliminares, primário, 

secundário e avançado, usados para atender aos objetivos de qualidade de água de 

um projeto de reuso.  

Ainda, devem ser consideradas as eficiências desejadas para remoção de 

certas classes de constituintes, as necessidades energéticas, a geração de resíduos 

e os custos desses processos de tratamento. Considerações econômicas, sociais e 

institucionais também influenciam a escolha das tecnologias de recuperação 

utilizadas. (NRC, 2012). 

Para água de reúso comumente é necessário que sejam realizados 

tratamentos terciários e/ou avançados para que se obtenha a qualidade final 

necessária para reúso industrial, sempre dependendo do processo onde essa água 

será empregada.  

Basicamente, há necessidade da utilização de diferentes tecnologias para: 

 Remoção da matéria orgânica dissolvida, sólidos suspensos e 

nutrientes em um sistema de tratamento secundário. 

 Remoção dos materiais particulados do efluente secundário. 

 Remoção de materiais dissolvidos residuais. 

 Remoção de traços de constituintes residuais. 

 Remoção ou inativação de patogênicos. 

 

Os processos de separação por membranas têm grande aplicação na etapa 

de remoção de sólidos dissolvidos. De acordo com Mierzwa e Hespanhol (2005) 

esses processos utilizam membranas sintéticas, porosas ou semipermeáveis para 

separar da água as partículas sólidas de pequenos diâmetros, moléculas e 

compostos iônicos dissolvidos.  

Para que o processo de separação ocorra aplica-se um gradiente de 

pressão hidráulica ou um campo elétrico.  

Os processos conhecidos podem ser divididos em cinco categorias: 

microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF), osmose inversa (OI) e 

eletrodiálise (ED).  
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As diferenças básicas entre cada uma dessas categorias residem no 

diâmetro dos poros das membranas e no tipo e intensidade da força motriz aplicada 

para promover a separação dos contaminantes. As membranas de osmose inversa 

são mais restritivas e as de microfiltração são menos restritivas. 

A Figura 2 ilustra a capacidade dos principais processos de separação por 

membranas que utilizam a pressão hidráulica. 

 

FIGURA 2: CAPACIDADE DE SEPARAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE MEMBRANAS 

 
FONTE: Adaptado de MIERZWA e HESPANHOL, 2005. 

 

Os processos de separação por membranas são considerados excelentes 

opções sob o aspecto técnico e econômico para usos industriais e domésticos e são 

largamente utilizados, existindo um grande potencial para processos de membrana 

aplicados ao reúso da água na indústria, dada sua capacidade de fornecer uma 

água com qualidade final elevada. No entanto, seu desempenho é limitado por 

fenômenos de incrustação e a operação eficiente é fundamental para a estabilidade 

do processo e garantia da qualidade final da água. 

As tecnologias aplicáveis para reúso da água para fins industriais devem 

fornecer uma água com qualidade suficiente para atendimento aos requisitos 

internos da planta, com vistas à manutenção da integridade dos equipamentos. 

Atualmente, tem-se à disposição tecnologias consagradas que são capazes de 

fornecer uma água com padrões bastante elevados, compatíveis àqueles desejados 

para água potável, utilizando os processos de separação por membranas já citados: 
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osmose inversa, troca iônica, microfiltração, nanofiltração e ultrafiltração. (ASANO et 

al., 2007).  

De acordo com Seneviratne (2007), desde o seu advento na década de 

1960, os processos de membrana são a opção preferida para o tratamento de água 

e águas residuais. Os custos dos sistemas de membrana diminuíram drasticamente 

ao longo dos anos e, juntamente com os avanços tecnológicos ocorridos, a sua 

gama de aplicações vem aumentando rapidamente principalmente por serem 

eficazes na remoção de sólidos dissolvidos e em suspensão. 

Vantagens do uso de membranas: 

• Capacidade de recuperar água limpa (permeado) e concentrada (rejeito) 

sem modificá-los quimicamente; 

• aplicável a uma ampla gama de processos; 

• contém relativamente poucas peças móveis; 

• construção modular; 

• podem ser customizadas para atingir a qualidade desejada da água; 

• design compacto; 

• tempos de inicialização baixos em comparação com os sistemas 

biológicos; 

• pré-tratamento químico mínimo; 

• requisitos de baixa energia. 

Desvantagens: 

• Custos de capital iniciais podem ser significativos; 

• a vida útil das membranas requer substituição periódica; 

• são propensas a incrustações (o que pode requer substituições 

frequentes); 

• produtos químicos oxidantes fortes, solventes e pH extremos podem 

degradar certos elementos de membrana; 

• aplicação limitada em altas temperaturas. 

 

As principais operações unitárias e processos empregados no reúso de água 

estão elencados no Quadro 3. 
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                  QUADRO 3: OPERAÇÕES UNITÁRIAS E PROCESSOS EMPREGADOS NO REÚSO DE ÁGUA 

Operações unitárias e processos utilizados para remoção de classes de constituintes encontrados em esgotos domésticos para aplicação em reúso de água 

Classes de Constituintes 

  

Sólidos 
Suspensos 

Sólidos 
Coloidais  

Matéria 
Orgânica 

Particulada 

Matéria 
Orgânica 

Dissolvida 
Nitrogênio Fósforo 

Constituintes 
Traço 

SDT Bactérias  Protozoários Vírus 

Operações 
Unitárias ou 
Processos                       

Tratamento 
Secundário 

X                     

Secundário com 
Remoção de 
Nutrientes 

        X X           

Filtração Profunda X               X X X 

Filtração superficial X   X           X X X 

Microfiltração X X X           X X X 

Ultrafiltração X X X           X X   

Flotação a Ar 
Dissolvido 

X X X             X X 

Nanofiltração     X X     X X X X X 

Osmose Inversa       X X X X X X X X 

Eletrodiálise   X           X       

Adsorção de 
Carbono 

      X     X         

Troca Iônica         X   X X       

Oxidação Avançada     X X     X   X X X 

Desinfecção       X         X X X 

 FONTE: Adaptado de ASANO et al. (2007). 
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Os processos de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, 

eletrodiálise e oxidação avançada estão entre os mais empregados nas tecnologias 

mais comumente utilizadas para reúso de água, considerando o elevado grau de 

eficiência que apresentam. No entanto, os custos associados à sua utilização são 

elevados, o que requer um estudo detalhado para sua aplicação. Asano et al. (2007) 

definem esses processos conforme a seguir: 

 Microfiltração (MF): Processo de separação por membranas, usado 

para remover partículas relativamente grandes. Trata-se do mais 

antigo dentre os processos de separação por membranas que utilizam 

pressão hidráulica. As membranas utilizadas são porosas, com 

diâmetro de poro variando de 0,05 até 3 mm. Os sistemas de 

microfiltração operam com pressões variando de 0,3 a 1,7 bar. 

 Ultrafiltração (UF): Processo de separação por membranas similar à 

microfiltração. O diâmetro dos poros das membranas varia entre 

0,001 mm até 0,05 mm. Geralmente esse processo apresenta 

maiores níveis de separação do que a microfiltração, especialmente 

para bactérias e vírus. A pressão de operação dos sistemas pode 

variar de 0,7 a 6,9 bar.  

 Nanofiltração (NF): É um processo de transição entre a UF e osmose 

inversa. O diâmetro dos poros da membrana é da ordem de 0,001 

mm e a pressão de operação nos sistemas varia entre 5 e 35 bar. O 

mecanismo de separação não é apenas o de filtração, estando 

envolvidos os mecanismos de solubilidade e difusão. Neste processo 

a pressão osmótica começa a ter influência sobre o fluxo de solvente 

através da membrana. 

 Osmose Inversa (OI): Baseia-se no fenômeno natural de osmose, 

com a passagem de um solvente (água) através de uma membrana 

semipermeável, de uma solução diluída para uma mais concentrada. 

No processo de OI aplica-se uma pressão hidráulica superior à 

pressão osmótica de equilíbrio para promover a purificação da água. 

As membranas para OI apresentam poros com diâmetro menor que 

0,001 mm. A pressão utilizada varia entre 3 e valores próximos de 80 

bar. Essa tecnologia permite a separação de contaminantes com 
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baixa massa molecular, iônicos ou não. Usada principalmente para a 

remoção de matéria orgânica e sais constituintes de esgotos e 

efluentes, bem como para dessalinização de água do mar ou água 

salobra. Permite a remoção de íons monovalentes, de interesse para 

remoção de cloretos da água de reposição em torres de resfriamento. 

 Eletrodiálise: Processo que provoca a movimentação de íons entre 

duas soluções diferentes empregando a diferença de potencial 

elétrico e uma membrana semipermeável como separação. Neste 

caso utilizam-se membranas aniônicas e catiônicas dispostas 

alternadamente entre dois eletrodos. 

 Oxidação avançada: Processo de oxidação química que utiliza o 

radical hidroxila (OH-) para a destruição de constituintes orgânicos na 

água.  

 

De acordo com NRC (2012), os processos e operações de engenharia 

podem ser agrupados em sistemas visando a remoção de nutrientes e constituintes 

orgânicos, redução de sólidos dissolvidos totais (SDT) ou salinidade ou tratamento 

de barreiras adicionais para eliminação de patógenos, quando necessário.  

Os nutrientes (N, P) podem ser reduzidos por processos de nitrificação e 

denitrificação, remoção de gás, cloração e/ou precipitação química. Os constituintes 

orgânicos podem ser ainda removidos por vários processos avançados, incluindo o 

carvão ativado, oxidação química (ozônio), processos avançados de oxidação, 

nanofiltração (NF) e osmose inversa (OI). Os sólidos dissolvidos podem ser retidos 

no abrandamento, eletrodiálise, NF e OI.  

Vários processos podem ser combinados para produzir a qualidade da água 

final desejada, dependendo dos requisitos de reutilização, qualidade da água da 

fonte, eliminação de resíduos, custo de tratamento e necessidades energéticas.  

Para projetos de reúso que exijam a remoção de sólidos dissolvidos (SDT) e 

traços de produtos químicos orgânicos e nos quais uma elevada qualidade de água 

seja necessária, pode ser necessário o uso de sistemas integrados de membranas 

que incorporem MF ou UF, seguidos por NF ou OI.  
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Com relação às tecnologias de nanofiltração e osmose inversa, ambas vêm 

sendo utilizadas cada vez mais em instalações industriais que procuram reciclar e 

tratar a água para reutilização e conservação.  

À medida que as questões de escassez de água aumentam, essas 

tecnologias se tornam uma solução econômica de longo prazo, evitando custos 

relacionados ao descarte de efluentes e ao uso industrial da água.  

A osmose inversa é uma tecnologia de membrana que usa um meio 

semipermeável para remover certos íons e partículas de um fluxo líquido e remove 

os contaminantes com base em seus tamanhos de partícula e carga, incluindo: 

• bactérias; 

• cálcio; 

• partículas coloidais; 

• flúor; 

• ferro; 

• manganês; 

• material orgânico; 

• vírus. 

 

Devido às suas propriedades de filtração, é também utilizada para 

tratamento de efluentes e reúso, bem como para concentrar solventes utilizados na 

indústria de alimentos e bebidas, como o soro de leite. Ainda, pode ser empregada 

para criar fluxos de água de processo ultrapura (indústria de microeletrônica), na 

dessalinização de água do mar ou outras soluções de salmoura e na produção de 

água potável. 

Comparativamente, ambas as tecnologias são capazes de remover 

contaminantes mais finos do que a microfiltração e ultrafiltração, com aplicações que 

incluem a remoção de: 

• dureza; 

• metais pesados; 

• nitratos; 

• macromoléculas orgânicas; 

• radionucleídeos; 

• sulfatos; 
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• sólidos dissolvidos totais. 

A nanofiltração proporciona uma filtração ligeiramente mais grosseira do que 

a osmose inversa, incluindo compostos de pesticidas e macromoléculas orgânicas e 

mantendo os sais que a osmose inversa removeria. As membranas de nanofiltração 

são capazes de remover íons divalentes maiores, tais como sulfatos, ao mesmo 

tempo em que permite que os íons monovalentes menores, como cloretos, passem. 

Devido às suas propriedades de filtração, é frequentemente usada para concentrar e 

desmineralizar subprodutos valiosos, como metais de águas residuais, remover 

nitratos e pesticidas de águas subterrâneas ou de superfície, abrandamento da 

água, sendo também utilizada na produção de água potável. 

Ambas as tecnologias são utilizadas para uma grande variedade de 

aplicações industriais especializadas. Na geração de energia, estas tecnologias são 

utilizadas para a remoção de contaminantes e sais de fluxos de processo com o 

objetivo de prolongar a vida de equipamentos, aumentar os ciclos de torre de 

resfriamento e minimizar o consumo de água, facilitando sua reutilização. (SAMCO, 

2017). 

Os custos referentes à essas tecnologias englobam:  

 Custo de instalação;  

 custo de operação; 

 vida útil do sistema; 

 limpeza e substituição de módulos; 

 manutenção do sistema. 

 

Um projeto completo para reúso de água depende de muitas variáveis, tais 

como a vazão do sistema, a necessidade de combinar mais de um processo com 

membranas ou processos convencionais, o grau de automação desejado para os 

equipamentos, o tipo de tubulações utilizadas, os requisitos de pressão e 

temperatura. 

Com relação à vida útil das membranas, geralmente, essa característica é 

medida pela capacidade de filtração da membrana, a qual é influenciada pelo nível 

de agressividade que a membrana terá que suportar durante sua operação. Fluidos 

com grande quantidade de materiais em suspensão poderão ocasionar um 

entupimento precoce dos poros da membrana, reduzindo assim sua vida útil.  
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Em média, membranas de nanofiltração e osmose inversa duram três anos, 

dependendo do material de fabricação, das condições operacionais e do fluido que 

passa pelas mesmas. Como vantagem, o uso de membranas para tratamento de 

água e efluentes gera um produto de alta qualidade, acima daquela obtida em 

tratamentos convencionais.  

Também, os sistemas de membranas ocupam áreas bem menores quando 

comparadas àquelas necessárias para implantação de sistemas convencionais. 

Conforme NRC (2012), os maiores problemas encontrados são a incrustação 

(química e biológica) e a corrosão, causadas em muitos casos por elevadas 

concentrações de amônia e fosfato, presentes nas águas de processo. As 

tecnologias estudadas neste trabalho apresentam qualidade final da água crescente 

e também custos crescentes, relacionados principalmente aos materiais 

constituintes e condições de operação dos sistemas implantados, principalmente no 

que se refere às condições de pressão de trabalho e consequente gasto de energia. 

Embora os custos de implantação e operação dessas tecnologias sejam 

elevados, a sua utilização pode aportar benefícios ambientais externos à 

termelétrica, ou seja, benefícios à comunidade, que poderiam fomentar a formulação 

de políticas públicas com vistas a estimular a adoção dessas tecnologias em longo 

prazo, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos hídricos do país. 

Os benefícios ambientais associados ao uso dessas tecnologias ainda não 

foram estudados e, portanto, não são considerados nos processos de tomada de 

decisão. Em sendo possível identificar a presença desses benefícios será possível 

inclui-los nos processos de tomada de decisão privada e social – via políticas 

públicas – e incrementar a sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos e na 

governança ambiental para a alocação da água.  

Considerando a interdependência entre água e a geração de energia (nexo 

água-energia) a relevância desse recurso natural para a empresa está diretamente 

relacionada ao elevado grau de dependência de suas atividades em relação ao 

mesmo. Além disso, em sendo possível identificar a presença de serviços 

ecossistêmicos no uso dessas tecnologias estaremos avançando em direção à 

promoção da gestão sustentável dos recursos hídricos no país, dado que a 

identificação desses serviços no uso das tecnologias para reúso de água se torna 
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uma importante informação no equacionamento das complexas questões 

ambientais, podendo auxiliar aos tomadores de decisão. 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a aplicação prática, considerando o reúso como água de reposição nas 

torres de resfriamento de usinas termelétricas, as tecnologias de Ultrafiltração (UF), 

Nanofiltração (NF) e Osmose Inversa (OI) foram avaliadas para análise da presença 

de serviços ecossistêmicos. O consumo médio de água foi estimado com base em 

dados de operação disponibilizados em relatórios ambientais periódicos de uma 

usina termelétrica e a partir das planilhas de consumo de água bruta, consumo de 

gás e energia bruta gerada pela mesma. Para a determinação da relação entre 

consumo de água industrial e energia bruta gerada foram utilizados os dados 

referentes ao ano de 2014, ano em que a usina operou ininterruptamente. 

A identificação dos serviços passíveis de serem vinculados à adoção dessas 

tecnologias foi realizada com base no Millennium Ecosystem Assessment (MEA) e 

na lista indicativa de serviços ecossistêmicos apresentada no Quadro 2, resultando 

em um quadro síntese (Quadro 5).  

O processo para identificação foi realizado questionando-se se e como o 

uso/aplicação de cada tecnologia afeta os serviços ecossistêmicos relacionados.  

A avaliação foi realizada considerando a utilização da água nas torres de 

resfriamento, dado que é nesse sistema - com a adição de água de reposição para 

controle das perdas naturais ocorridas por evaporação - onde se tem o maior 

consumo de água na termelétrica em questão. Este consumo refere-se à reposição 

das purgas de água, para manter uma determinada concentração de sais na torre de 

água de resfriamento, e das perdas decorrentes por evaporação e arraste (não 

consideradas).  

Durante a operação, uma parte da água da bacia da torre de resfriamento é 

bombeada de volta ao processo, para absorver mais calor e da outra é feita uma 

purga, com o objetivo de reduzir o acúmulo de contaminantes na água circulante.  
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Para a criação dos cenários, foram consideradas as condições atuais de 

operação da usina e a hipótese de expansão da mesma, utilizando o dobro da vazão 

de água de reposição atualmente utilizada, considerando a expansão do parque 

gerador termelétrico do país, para atendimento às demandas futuras. 

Foi utilizado o valor atualmente praticado para o preço da água, um valor 

futuro fictício, adotado com base no reajuste previsto em contrato (IGPM) e um valor 

estimado para água de reúso (a ser produzida pela concessionária no futuro).  

Os custos de implantação e operação para as tecnologias de nanofiltração e 

osmose inversa foram adotados da literatura, conforme NRC (2012), a partir de 

exemplo para a instalação West Basin, na Califórnia. Foi considerado o custo total 

anual resultante dos custos de implantação e operação. Também foram 

considerados os dados obtidos em publicação técnica da empresa SAMCO, 

empresa esta que projeta e implanta esse tipo de sistema. 

A esses cenários foi somado um cenário expandido, no qual foram 

considerados os serviços ecossistêmicos identificados nesse trabalho.  

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A Usina Elétrica a Gás Natural objeto de estudo, está localizada no 

município de Araucária, na área de influência da região metropolitana de Curitiba. O 

município possui uma população residente estimada de 137.452 habitantes e se 

constitui um importante polo industrial do Estado. (IBGE, 2018). 

Conforme descrito em seu Estudo de Impacto Ambiental (PROMON, 1999), 

trata-se de uma termelétrica do tipo ciclo combinado, com duas turbinas a gás e uma 

turbina a vapor, com potência instalada de 469.000 kW. A usina ocupa uma área 

total de 250.000 m2 e possui os seguintes equipamentos e sistemas principais: 

 Conjuntos turbina – gerador, acionados a gás natural; 

 caldeiras de recuperação de calor para geração de vapor; 

 turbina a vapor do tipo condensação e respectivo alternador; 

 condensador de vapor; 

 sistema de água de resfriamento (circulação) em circuito fechado com 

torre multicelular do tipo evaporativa com tiragem mecânica; 

 sistema de tratamento de água; 
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 sistema de coleta e tratamento de efluentes; 

 sistemas elétricos de baixa, média e alta tensão; 

 sistemas de comando, controle e proteção; 

 subestação; 

 ramal de linha de transmissão em 230 kV. 

 

Os principais insumos utilizados no processo de produção de energia são os 

seguintes: 

Combustível: 

O combustível utilizado é o gás natural, originário da Bolívia, que chega à 

usina derivado a partir do ramal sul do gasoduto Bolívia-Brasil, sendo a retirada do 

gás realizada a montante da estação de compressão do referido gasoduto, com 

ponto de entrega no local, próximo à Refinaria Presidente Getúlio Vargas, REPAR, 

onde está instalada a estação de medição para faturamento. A estimativa de 

consumo de gás é de 2,2 milhões de Nm³ /dia. 

Água: 

O abastecimento da água necessária para o funcionamento da usina é 

realizado através de fornecimento direto pela concessionária estadual do Paraná de 

serviços de água e esgoto, a partir de seu sistema de abastecimento, mediante 

termos de contrato específico.  

Pelo acordo firmado entre as empresas foi construída uma Estação de 

Tratamento de Água - ETA, com captação no rio Iguaçu, em ponto à jusante da ETE 

- Belém e da foz do rio Barigüi.  A ETA é destinada apenas ao abastecimento de 

indústrias localizadas na região, devido ao comprometimento da qualidade da água 

no ponto de captação, causado pelo afluxo de despejos de esgotos e efluentes 

industriais.  

A entrega da água industrial pré-tratada (clarificada) pela concessionária é 

feita nos limites do local da usina, sendo que no ponto de entrega estão instalados 

os equipamentos de medição para fins de faturamento.  

Há, ainda, um tanque de armazenagem de água industrial dimensionado 

para 12 horas de consumo. A água potável é também fornecida pela concessionária, 

no mesmo ponto acima, a partir da rede normal de abastecimento que atende à 

região da usina.  
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A vazão média de reposição (make up) prevista em projeto é da ordem de 

448 m3/h, para substituição das perdas nos circuitos de resfriamento, caldeiras, 

resfriador evaporativo e uso geral. O valor máximo estimado em projeto é de 537 

m3/h. 

Atualmente, a água industrial é adquirida a um valor de R$ 1,28/m3. 

 

O contrato celebrado entre a usina e a concessionária tem vigência até o 

ano de 2020, quando deverá ser renegociado. Até lá, há duas possibilidades: 

 A concessionária de água terá implementado uma Estação de 

Produção de Água de Reúso (EPAR) e reajustará o valor da água 

para o valor praticado no mercado de água de reúso; 

 A concessionária não terá ainda implantado a EPAR e renegociará o 

contrato, em bases a serem discutidas entre as partes. 

  

4.2. CONSUMO DE ÁGUA RELACIONADO À PRODUÇÃO DE ENERGIA 

 

Com base nas planilhas de controle diário referentes aos consumos de água 

industrial e energia bruta gerada, foram calculados os valores totais mensais e 

determinada a relação entre ambos, conforme apresentado no Quadro 4 abaixo. 

 

QUADRO 4: RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ÁGUA INDUSTRIAL E A PRODUÇÃO BRUTA DE 
ENERGIA EM 2014 

2014 
Consumo de água 
industrial (m

3
/dia) 

Geração bruta de 
energia (MWh/dia) 

Consumo de 
água/Produção de 

energia 

Janeiro 222.982,61 220.892,31 1,01 

Fevereiro 303.452,63 312.336,09 0,97 

Março 329.209,18 348.891,37 0,94 

Abril 314.437,58 334.027,82 0,94 

Maio 320.872,06 343.135,58 0,94 

Junho 197.804,71 199.519,93 0,99 

Julho 289.548,19 312.044,57 0,93 

Agosto 331.138,95 353.697,39 0,94 

Setembro 126.787,85 135.821,26 0,93 

Outubro 315.366,66 323.913,83 0,97 

Novembro 328.208,16 334.501,36 0,98 

Dezembro 340.586,52 344.064,16 0,99 

MÉDIA   0,96 
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FONTE: A autora (2017). 

 

Pode-se observar que a relação entre o consumo de água industrial e a 

produção bruta de energia é elevada, evidenciando a importância desse insumo 

para a usina bem como a necessidade de uma gestão racional do mesmo, visando 

seu uso sustentável. Note-se ainda que esse consumo se refere ao make-up do 

sistema de resfriamento. 

Tem-se, então, um valor médio de consumo de água industrial de 0,96 m3 

para 1MWh de energia bruta gerada. 

O Quadro 5 apresenta o grau de qualidade requerido para a água a ser 

alimentada nas torres de resfriamento, conforme requisitos internos da planta. As 

tecnologias estudadas permitem a obtenção de água com qualidade superior àquela 

necessária para o reúso nas torres.  

 

QUADRO 5: QUALIDADE DA ÁGUA PARA A TORRE DE RESFRIAMENTO 

 
FONTE: Adaptado da USINA (2017). 

 

4.3. CICLOS DE CONCENTRAÇÃO 

 

Com relação à água de reposição, na operação das torres de resfriamento é 

necessário que uma porção da água seja descartada periodicamente, para 

minimizar as concentrações excessivas de sais dissolvidos que podem reduzir o 

desempenho térmico dos trocadores de calor, causando corrosão ou ocasionando 

incrustações em equipamentos.  

A água de circulação, em condições normais de equilíbrio de perdas, vai 

concentrando impurezas na medida que é adicionada água fresca de reposição, a 

Parâmetro Unidade Valor

Condutividade específica microS/cm 1000 - 2000

Alcalinidade total mg/L CaCO3 -

Cloretos mg/L Cl 300

Dureza total mg/L CaCO3 -

Dureza cálcio mg/L CaCO3 300

Sílica mg/L SiO2 200

Sulfatos mg/L SO4 200

Fosfato total mg/L PO4 3,5 a 4

Ferro mg/L Fe 3
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qual nunca é totalmente livre de impurezas. Além disso, a grande evaporação de 

água da torre, inerente ao sistema, também leva à concentração das impurezas. 

Para indicar o grau de impurezas da água de circulação, em relação ao grau 

de impurezas na água de reposição, usa-se o termo “Ciclos de Concentração”. 

Assim, um ciclo de concentração de 2,0 indica que a água em circulação tem 

o dobro de concentração de impurezas da água de reposição. 

A quantidade a ser descartada (blowdown) é ditada pela qualidade da água 

de reposição (usada para diluir a concentração de sais) e pela qualidade da própria 

água da torre (que define a concentração atual dos contaminantes, a ser diluída), 

ambas controladas por monitoramentos periódicos. 

Podem ser obtidas economias significativas de água quando os ciclos são 

inferiores a cinco em aplicações típicas para água de resfriamento, conforme o 

Quadro 6, que apresenta as porcentagens de água de reposição economizada em 

relação ao aumento dos ciclos de concentração. Esse quadro foi utilizado na 

elaboração dos cenários para estimar a porcentagem de água de reposição 

economizada na elevação do número de ciclos de concentração. 

 

QUADRO 6: PORCENTAGEM DE ÁGUA DE REPOSIÇÃO ECONOMIZADA 

 
FONTE: Adaptado de SEREVINATNE (2007). 

  

 

4.4. CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS 

 

Em conformidade com a sua Licença de Operação junto ao órgão ambiental 

(Instituto Ambiental do Paraná – IAP), a usina realiza o monitoramento dos seus 

efluentes líquidos tratados e do corpo receptor desses efluentes. O efluente 

2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10

1,5 33% 44% 50% 53% 56% 58% 60% 61% 62% 62,50% 63%

2 - 17% 25% 30% 33% 38% 40% 42% 43% 43,80% 44%

2,5 - - 10% 16% 20% 25% 28% 30% 31% 32,50% 33%

3 - - - 7% 11% 17% 20% 22% 24% 25% 26%

3,5 - - - - 5% 11% 14% 17% 18% 20% 21%

4 - - - - - 6% 10% 13% 14% 16% 17%

5 - - - - - - 4% 7% 9% 10% 11%

6 - - - - - - - 3% 5% 6% 7%

7 - - - - - - - - 2% 4% 5%

Novo ciclo de concentraçãoCiclos de 

concentração 

inicial
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industrial é constituído pela soma das correntes de purga das torres de resfriamento 

e efluente do sistema de tratamento de esgoto de refeitório e banheiros. 

O corpo receptor dos efluentes gerados na usina é o rio Barigüi. Conforme a 

Portaria SUREHMA nº 020/92, de 12 de maio de 1992, que apresenta o 

enquadramento dos cursos d’água do Estado do Paraná, o Rio Barigüi, pertence à 

classe “3”. Porém, conforme a proposta de atualização do enquadramento constante 

do documento “Finalização do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira”, o uso mais restrito para o rio no trecho de interesse é para harmonia 

paisagística e o rio atualmente apresenta características de rio classe 4 (estimada 

conforme a densidade da sub-bacia). Esse documento propõe a atualização do 

enquadramento do Rio Barigüi para rio classe 4, no trecho de interesse desse 

trabalho. (PARANÁ, 2012). 

Conforme a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e fornece diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, para os rios enquadrados como classe 4 tem-se que suas 

águas podem ser destinadas:  

a) à navegação; e  

b) à harmonia paisagística. 

 

A usina está localizada em uma sub-bacia crítica, que possui maior carga 

industrial remanescente em seus cursos d´água. Esse trecho, do vertedouro do lago 

do Parque Barigüi até a sua foz, abrange os municípios de Curitiba e Araucária. 

(PARANÁ. Instituto das Águas do Paraná, 2012). 

É importante ressaltar as condições do ambiente no entorno da usina para a 

identificação dos serviços ecossistêmicos advindos da prática do reúso de água e 

seus benefícios. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

O Quadro 7 apresenta a análise para identificação dos serviços 

ecossistêmicos relacionados às tecnologias de reúso de água. 
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QUADRO 7: SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS RELACIONADOS ÀS TECNOLOGIAS ESTUDADAS 

Serviços Ecossistêmicos 

 

Tecnologias 

Ultrafiltração Nanofiltração 
Osmose 
Inversa 

Serviços de Provisão 

Pesca de captura x x 
 

Fibras      

Diversidade genética  
  

Bioquímicos, medicina 
natural e outros 

     

Recursos ornamentais      

Água limpa x x 
 

Serviços de Regulação 

Regulação da 
qualidade do ar 

     

Redução das emissões 
de gases de efeito 
estufa 

     

Recarga de aquíferos x x x 

Aumento da 
disponibilidade de água  

x x x 

Purificação da água x x 
 

Controle de enchentes  
  

Regulação da 
assimilação de 
efluentes líquidos 

x x 
 

Regulação da erosão  
  

Regulação de doenças 
de veiculação hídrica 

x x 
 

Regulação de pragas      

Polinização      

Proteção contra 
desastres naturais 

x x x 

Serviços Culturais 

Diversidade cultural      

Valores espirituais e 
religiosos 

     

Recreação e 
Ecoturismo 

x x x 

Valores estéticos x x x 

Pesquisa x x x 

Educação ambiental x x x 

Serviços de Suporte 

Habitat x x x 

Formação do solo  
  

Fotossíntese x  x x 

Produção primária x  x  x  

Ciclagem de nutrientes x x x 

Ciclagem da água x x x 

FONTE: A autora (2017). 
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5.1.1. Serviços De Provisão Identificados 

 

Esses serviços representam os bens e produtos obtidos diretamente dos 

ecossistemas. 

 Provisão de Alimentos: Pesca 

A provisão de alimento via aumento da pesca, pode ser esperada em função 

da melhoria da qualidade da água do rio, se não nos pontos próximos à usina, 

certamente ao longo do rio. 

 Água Limpa 

O suprimento de água doce pode ser considerado um serviço de 

provisionamento dado que as pessoas obtêm água fresca dos ecossistemas. Ainda, 

a água doce nos rios é também uma fonte de energia.  

 

5.1.2. Serviços De Regulação Identificados 

 

Esses serviços representam os benefícios obtidos a partir do controle de 

processos naturais pelos ecossistemas. 

 Regulação da água: recarga de aquíferos; aumento da disponibilidade 

de água; purificação da água 

A qualidade da água necessária às atividades da empresa sofre contribuição 

dos ecossistemas nos aspectos físicos (presença de sólidos, temperatura); químicos 

(presença e concentração de substâncias provenientes de efluentes industriais, 

defensivos e fertilizantes agrícolas, esgotos domésticos) e biológicos (presença de 

microrganismos). A perda da qualidade da água admitida na usina pode impactar 

negativamente o processo industrial, afetando equipamentos e podendo gerar 

custos adicionais de manutenção preventiva ou corretiva. 

 Regulação dos fluxos da água: regulação da assimilação de efluentes 

líquidos; regulação de doenças de veiculação hídrica; 

A regulação da assimilação de efluentes líquidos diz respeito à capacidade 

dos ecossistemas em diluir, assimilar e decompor efluentes líquidos de forma que 

não alterem significativamente a qualidade da água a jusante do ponto onde forem 

lançados.  
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A dependência da empresa em relação a esse serviço ecossistêmico é dada 

pela capacidade dos ecossistemas de mitigar ou mesmo neutralizar os danos que os 

efluentes lançados pela empresa possam causar.  

 

5.1.3. Serviços Culturais Identificados 

 

Esses serviços representam os benefícios não-tangíveis obtidos dos 

ecossistemas. 

 Recreação, Ecoturismo, Pesquisa e Educação ambiental 

Prazer recreativo que os ecossistemas naturais ou cultivados proporcionam 

às pessoas tais como caminhadas, camping, observação de pássaros, etc. 

Possibilidade de utilização como material de pesquisa e contato direto com o meio 

ambiente no entorno da comunidade. 

 Valores estéticos 

Possibilidade de agregar beleza e valor estético à natureza, ainda que em 

um meio inserido em uma área industrial e com elevada ação antrópica. 

 

5.1.4. Serviços De Suporte Identificados 

 

Esses serviços são necessários para a manutenção de todos os outros 

serviços ecossistêmicos e mantêm as condições de vida no planeta. Eles diferem de 

todas as categorias de serviços na medida em que seus impactos sobre as pessoas 

são indiretos. 

 Habitat 

Os habitats fornecem tudo o que um vegetal ou animal necessita para 

sobreviver: alimento, água e abrigo. Cada ecossistema oferece diferentes habitats 

que podem ser essenciais para o ciclo de vida de uma espécie. 

Espécies migratórias, incluindo aves, peixes, insetos e mamíferos, todos 

dependem de diferentes ecossistemas durante o seu deslocamento. A melhoria da 

qualidade da água com suas consequências diretas e indiretas sobre a qualidade 

ambiental no entorno podem oferecer mais alimento e condições de abrigo para 

algumas espécies habitantes do local. 
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 Fotossíntese 

O processo de produção de oxigênio pelas plantas, algas verdes e 

cianobactérias. A melhoria da qualidade da água afetará vários parâmetros físico-

químicos, entre eles a turbidez e o oxigênio dissolvido, os quais afetarão o 

desenvolvimento da microbiota do rio. 

 Produção Primária 

A formação de material biológico pelas plantas e algumas bactérias, pela 

fotossíntese e assimilação de nutrientes. As algas transformam luz solar e nutrientes 

em biomassa, formando assim, a base da cadeia alimentar nos ecossistemas 

aquáticos, afetando positivamente a qualidade do rio. 

 Ciclagem de nutrientes 

O papel dos ecossistemas no fluxo e reciclagem de nutrientes (por exemplo, 

nitrogênio, enxofre, fósforo, carbono) por meio de processos como a decomposição 

e absorção.  

 Ciclagem da água 

O fluxo de água através dos ecossistemas em seu estado líquido, sólido ou 

gasoso. O processo de transferência de água do solo para as plantas, das plantas 

para o ar e do ar para a atmosfera é afetado positivamente pela melhoria da 

qualidade da água do rio e pelos efeitos cumulativos no entorno.  

 

5.2. DISCUSSÃO DOS CENÁRIOS 

 

Para a realização dos cenários, foram adotadas as seguintes premissas: 

 Tecnologias avaliadas: nanofiltração e osmose inversa; 

 potência instalada da planta = 469 MWh gerado; 

 consumo de água = 0,96 m3/ MWh; 

 vazão média de água de reposição atual = 448 m3/ hora; 

 vazão média de reposição estimada (expansão) = 800 m3/ hora;  

 custo de implantação e operação do sistema: estimados em literatura, 

conforme NRC (2012) - exemplo para instalação West Basin, na 

Califórnia. Foi considerado o custo total anual resultante dos custos 

de implantação e operação; 
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 contrato no formato Take-or-pay, com previsão de reajustes anuais de 

acordo com o IGPM, vigorando até 2020; 

 preço em vigor para a água industrial = R$ 1,28/m3, fornecido pela 

usina; 

 valor estimado para renegociação do contrato com EPAR (2020): R$ 

1,60/m3; 

 valor estimado para renegociação do contrato sem EPAR (2020): R$ 

1,48/m3. 

 

O valor adotado para a renegociação do contrato, sem a operação da EPAR, 

foi estimado conforme a Resolução Homologatória nº 003, de 12 de abril de 2017, 

que homologou a primeira revisão tarifária periódica dos serviços públicos de 

saneamento básico prestados pela concessionária. 

Essa resolução autorizou o reposicionamento tarifário de 25,63% em oito 

anos, sendo que a primeira parcela correspondeu, no ano de 2017, a um 

reposicionamento médio de 8,53%, e as demais em sete parcelas de 2,11%.  

Não foi aplicado a esse valor o valor correspondente ao IGPM porque o 

mesmo foi negativo no período (2017) e levaria a um valor de R$ 1,27/m3, que, 

supõe-se, não será aplicado pela concessionária. O valor resultante então, para o 

preço da água na renegociação do contrato, foi de R$ 1,48/ m3. 

O valor adotado para o cenário com a implantação da EPAR foi o valor de 

referência da tarifa da água de reúso praticado na Espanha, conforme relatório da 

Comissão Europeia (2015), de 0,40 euros/m3 (R$ 1,60/m3). Não foi encontrada 

referência confiável para valores praticados no Brasil e Estados Unidos. 

A economia de água obtida com a implantação desses sistemas foi estimada 

com base no Quadro 7. Considerou-se que a implantação dos sistemas de 

nanofiltração e osmose inversa permitem um aumento do número de ciclos de 

concentração na torre de resfriamento de cinco (atualmente praticado, conforme 

informações da operação da usina) para nove, o que pode resultar em uma 

economia de 10% no consumo da água de reposição. 

Sendo assim, com a implantação dos sistemas de nanofiltração e osmose 

inversa, a vazão de reposição seria de 403 m3/h.  Para o caso de expansão da 

usina, essa vazão será de 720 m3/h. 
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Também, considerou-se que a qualidade da água resultante da implantação 

dos sistemas de nanofiltração e osmose inversa é suficiente e atende aos requisitos 

internos. 

 

5.2.1. Cenário 1 

 

O cenário 1 é apresentado no Quadro 8 e considera a vazão de água de 

reposição atual e o preço atual pago pela água industrial. 

Esse cenário mostra que, para as condições atuais de vazão de reposição 

na usina (448 m3/h) e preço pago pela água (R$ 1,28/m3), a implantação do sistema 

de nanofiltração poderá encarecer o preço da água em cerca de 17% e a 

implantação do sistema de osmose inversa poderá encarecer o preço da água em 

25%.  

Observa-se que, mesmo com a implantação dos sistemas de nanofiltração e 

osmose inversa, o custo anual da água industrial a ser adquirida da concessionária 

representa o maior valor no custo final da água. 

A implantação do sistema de nanofiltração poderá fornecer a água tratada a 

um custo final de R$ 855.360,00, com qualidade superior àquela necessária para o 

reúso na torre de resfriamento. Com relação aos serviços ecossistêmicos, podem 

ser identificados os serviços de provisão, regulação, culturais e de suporte. 

A implantação do sistema de osmose inversa fornecerá a água tratada a um 

custo final de R$ 1.220.832,00, com qualidade também superior à necessária para 

água de reposição na torre de resfriamento. No entanto, nesse caso, há a produção 

de um concentrado, cuja destinação final agregará custos ao sistema, os quais não 

foram considerados nesse estudo. 

Com relação aos serviços ecossistêmicos, foi possível identificar a presença 

de serviços culturais e de suporte, porém é questionável a presença de serviços de 

provisão e regulação, devido à produção do concentrado e os seus impactos sobre a 

qualidade do efluente final. 

Nesse cenário, a compra da água bruta da concessionária é financeiramente 

mais vantajosa, porém em sendo necessário, o investimento para implantação das 

tecnologias de reúso de água podem se justificar, considerando que representam 

um baixo percentual adicional. 
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Nesse caso, o sistema de nanofiltração seria preferível, dado que poderia 

fornecer água tratada a um preço menor do que a osmose inversa e com a 

qualidade final compatível com os requisitos da usina. 

 



48 

 

 

 

 
 
 

QUADRO 8 – CENÁRIO 1: VAZÃO ATUAL E PREÇO EM VIGOR 

Tecnologia 
Vazão 
(m

3
/h) 

Vazão 
tratada 
(m

3
/h) 

Custo 
Água 

(R$/m
3
) 

Custo do 
Capital 

Anualizado 
(R$/m

3
) 

Custo 
Operação 

(R$/m
3
) 

Custo 
Total 
Anual 

(R$/ m
3
) 

Custo anual 
da água 

tratada (R$) 

Custo anual 
da água 

industrial 
(R$) 

Custo anual 
da água (R$) 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Provisão? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Regulação? 

Afeta 
positivamente 

os Serviços 
Culturais? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Suporte? 

Água Bruta 448   1,28 - - -     4.954.521,60 não não não não 

Nanofiltração 403 45 1,28 1,20 1,00 2,20 855.360,00 4.456.857,60 5.312.217,60 sim sim sim sim 

Osmose 
Inversa 

403 45 1,28 1,66 1,48 3,14 1.220.832,00 4.456.857,60 5.677.689,60     sim sim 

FONTE: A autora (2018). 
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5.2.2. Cenário 2 

 

O cenário 2 é apresentado no Quadro 9 e considera a vazão de reposição 

atual e um preço estimado para a água de reúso, com a implantação da EPAR. 

Esse cenário mostra que, para as condições atuais de vazão de reposição 

na usina (448 m3/h) e preço estimado para a água de reúso (R$ 1,60/m3), a 

implantação do sistema de nanofiltração poderá encarecer o valor da água em cerca 

de 14% e a implantação do sistema de osmose inversa poderá encarecer o valor da 

água em 20%.  

Como no cenário anterior, mesmo com a implantação dos sistemas de 

nanofiltração e osmose inversa, o custo anual da água bruta a ser adquirida da 

concessionária representa o maior valor no custo final da água. 

Também, como nesse cenário as vazões de água bruta e tratada são as 

mesmas do cenário anterior, permanecem os custos anuais da água para os 

sistemas de nanofiltração (R$ 855.360,00) e osmose inversa (R$ 1.220.832,00).  

Com relação aos serviços ecossistêmicos, podem ser identificados os 

serviços de provisão, regulação, culturais e de suporte para a nanofiltração e 

questiona-se a provisão dos serviços de provisão e regulação para o sistema de 

osmose inversa em função do concentrado produzido. 

Nesse cenário, a compra da água de reúso produzida pela concessionária 

na EPAR tem um preço maior, mas ainda é financeiramente mais vantajosa para a 

usina. Porém, em sendo necessário, o investimento para implantação das 

tecnologias de reúso de água se justificam, considerando que representam 

percentual adicional ainda mais baixo em relação ao cenário anterior. Nesse caso, 

também o sistema de nanofiltração seria preferível, pois fornece água tratada a um 

preço menor do que a osmose inversa e com a qualidade final compatível com os 

requisitos da usina. 
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  QUADRO 9 - CENÁRIO 2: VAZÃO ATUAL E PREÇO ESTIMADO PARA A ÁGUA DE REÚSO 

Tecnologia 
Vazão 
(m3/h) 

Vazão 
tratada 
(m3/h) 

Custo 
Água 

(R$/m3) 

Custo do 
Capital 

Anualizado 
(R$/m3) 

Custo 
Operação 

(R$/m3) 

Custo 
Total 
Anual 

(R$/m3) 

Custo anual 
da água 

tratada (R$) 

Custo anual 
da água 

industrial 
(R$) 

Custo anual da 
água (R$) 

Afeta 
positivamente 
os Serviços 

de Provisão? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Regulação? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços 
Culturais? 

Afeta 
positivamente os 

Serviços de 
Suporte? 

Água Bruta 448   1,60 - - -     6.193.152,00 não não não não 

Nanofiltração 403 45   1,20 1,00 2,20 855.360,00 5.571.072,00 6.426.432,00 sim sim sim sim 

Osmose 
Inversa 

403 45   1,66 1,48 3,14 1.220.832,00 5.571.072,00 6.791.904,00     sim sim 

FONTE: A autora (2018). 

 

 

 



51 

 

 

 

5.2.3. Cenário 3 

 

O cenário 3 é apresentado no Quadro 10 e considera a vazão de reposição 

atual e o preço estimado a ser pago na renegociação do contrato com a 

concessionária, sem a implantação da EPAR. 

Esse cenário mostra que, para as condições atuais de vazão de reposição 

na usina (448 m3/h) e preço estimado a ser pago na renegociação do contrato com a 

concessionária, sem a implantação da EPAR (R$ 1,48/m3), a implantação do 

sistema de nanofiltração poderá encarecer o valor da água em cerca de 5% e a 

implantação do sistema de osmose inversa poderá encarecer o valor da água em 

11%.  

Também, como nesse cenário as vazões de água bruta e tratada são as 

mesmas do cenário anterior, permanecem os custos anuais da água para os 

sistemas de nanofiltração (R$ 855.360,00) e osmose inversa (R$ 1.220.832,00).  

Para esse cenário, a implantação das tecnologias para reúso interno da 

água é bastante promissora, considerando os benefícios advindos da qualidade da 

água produzida, aumento dos ciclos de concentração na torre de resfriamento, 

aumento do controle de qualidade da água tratada e uso sustentável da água.  

Nessa situação, a usina poderia voluntariamente optar pela implantação das 

tecnologias de reúso, atuando ambientalmente de modo proativo e impactando 

positivamente a área do entorno, pois permanecem sendo identificados os serviços 

ecossistêmicos anteriores. 
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QUADRO 10 - CENÁRIO 3: VAZÃO ATUAL E PREÇO DA ÁGUA CONFORME REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO 

Tecnologia 
Vazão 
(m

3
/h) 

Vazão 
tratada 
(m

3
/h) 

Custo 
Água 

(R$/m
3
) 

Custo do 
Capital 

Anualizado 
(R$/ m

3
) 

Custo 
Operação 
(R$/ m

3
) 

Custo 
Total 
Anual 

(R$/ m
3
) 

Custo anual 
da água 

tratada (R$) 

Custo anual 
da água 

industrial 
(R$) 

Custo anual 
da água (R$) 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Provisão? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Regulação? 

Afeta 
positivamente 

os Serviços 
Culturais? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Suporte? 

Água Bruta 448   1,48 - - -     5.728.665,60 não não não não 

Nanofiltração 403 45   1,20 1,00 2,20 855.360,00 5.153.241,60 6.008.601,60 sim sim sim sim 

Osmose 
Inversa 

403 45   1,66 1,48 3,14 1.220.832,00 5.153.241,60 6.374.073,60     sim sim 

FONTE: A autora (2018). 
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5.2.4. Cenário 4 

 

O cenário 4 é apresentado no Quadro 11 e considera o dobro da vazão de 

reposição (expansão da usina) e um preço estimado para a renegociação do 

contrato com a concessionária, com a implantação da EPAR. 

Nesse cenário é admitida a hipótese de uma expansão da usina que venha a 

demandar uma vazão de reposição de 800 m3/h, a um preço estimado de R$ 

1,60/m3 para a água de reúso, pois se assume que essa expansão ocorrerá em um 

futuro de médio prazo, quando a EPAR poderá estar em operação. 

Nesse caso, a implantação do sistema de nanofiltração poderá encarecer o 

valor da água em cerca de 9% e a implantação do sistema de osmose inversa 

poderá encarecer o valor da água em 15%.  Esse impacto nos preços da água é 

menor do que o encontrado para o cenário 2 em termo percentuais, porém como a 

vazão de água de reposição quase dobrou, os custos anuais da água são 

proporcionalmente maiores. 

O custo anual representado pela água de reúso a ser adquirida da 

concessionária permanece representando o maior valor no custo final da água. 

A implantação do sistema de nanofiltração poderá fornecer a água tratada a 

um custo final de R$ 2.073.600,00, sempre com qualidade superior àquela 

necessária para o reúso na torre de resfriamento. Com relação aos serviços 

ecossistêmicos, podem ser identificados os serviços de provisão, regulação, 

culturais e de suporte. 

A implantação do sistema de osmose inversa fornecerá a água tratada a um 

custo final de R$ 2.764.800,00, com qualidade também superior à necessária para 

água de reposição na torre de resfriamento. A produção do concentrado nesse 

cenário é maior e sua destinação final adequada poderá agregar custos 

significativos ao sistema, podendo desestimular a escolha por essa tecnologia. 

Com relação aos serviços ecossistêmicos, foi possível identificar a presença 

de serviços culturais e de suporte e permanece questionável a presença de serviços 

de provisão e regulação, em função da produção do concentrado e os seus impactos 

sobre a qualidade do efluente final, que nesse caso poderão ser mais significativas. 
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QUADRO 11 - CENÁRIO 4: VAZÃO DE EXPANSÃO E PREÇO ESTIMADO PARA A ÁGUA DE REÚSO 

Tecnologia 
Vazão 
(m

3
/h) 

Vazão 
tratada 
(m

3
/h) 

Custo 
Água 

(R$/m
3
) 

Custo do 
Capital 

Anualizado 
(R$/ m

3
) 

Custo 
Operação 
(R$/ m

3
) 

Custo 
Total 
Anual 

(R$/ m
3
) 

Custo anual 
da água 

tratada (R$) 

Custo anual 
da água 

industrial 
(R$) 

Custo anual 
da água (R$) 

Afeta 
positivamente 
os Serviços 

de Provisão? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços 

de 
Regulação? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços 
Culturais? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Suporte? 

Água Bruta 800   1,60 - - -     11.059.200,00 não não não não 

Nanofiltração 720 80   1,50 1,50 3,00 2.073.600,00 9.953.280,00 12.026.880,00 sim sim sim sim 

Osmose 
Inversa 

720 80   1,80 2,20 4,00 2.764.800,00 9.953.280,00 12.718.080,00     sim sim 

FONTE: A autora (2018). 
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5.2.5. Cenário 5 

 

O cenário 5 é apresentado no Quadro 12 e considera o dobro da vazão de 

reposição (expansão da usina) e preço estimado na renegociação do contrato com a 

concessionária, sem a implantação da EPAR. 

Nesse cenário é admitida a hipótese de uma expansão da usina que venha a 

demandar uma vazão de reposição de 800 m3/h, a um preço estimado de R$ 

1,48/m3 para a água adquirida da concessionária, sem a implantação da EPAR e 

conforme reajuste previsto em contrato.  

Nesse caso, a implantação do sistema de nanofiltração poderá encarecer o 

valor da água em cerca de 10% e a implantação do sistema de osmose inversa 

poderá encarecer o valor da água em 17%.  

Para esse cenário, permanecem os custos finais para a água fornecida pelo 

sistema de nanofiltração (R$ 2.073.600,00) e pelo sistema de osmose inversa (R$ 

2.764.800,00), sempre com qualidade superior àquela necessária para o reúso na 

torre de resfriamento.  

Permanecem também os serviços ecossistêmicos identificados para ambas 

as tecnologias, com o questionamento para a osmose inversa. 
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QUADRO 12 - CENÁRIO 5: VAZÃO DE EXPANSÃO E PREÇO DA ÁGUA CONFORME REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO 

Tecnologia 
Vazão 
(m

3
/h) 

Vazão 
tratada 
(m

3
/h) 

Custo 
Água 

(R$/m
3
) 

Custo do 
Capital 

Anualizado 
(R$/m

3
) 

Custo 
Operação 

(R$/m
3
) 

Custo 
Total 
Anual 

(R$/m
3
) 

Custo anual 
da água 

tratada (R$) 

Custo anual 
da água 

industrial 
(R$) 

Custo anual 
da água (R$) 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Provisão? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Regulação? 

Afeta 
positivamente 

os Serviços 
Culturais? 

Afeta 
positivamente 
os Serviços de 

Suporte? 

Água Bruta 800   1,48 - - -     10.229.760,00 não não não não 

Nanofiltração 720 80   1,50 1,50 3,00 2.073.600,00 9.206.784,00 11.280.384,00 sim sim sim sim 

Osmose 
Inversa 

720 80   1,80 1,80 4,00 2.764.800,00 9.206.784,00 11.971.584,00     sim sim 

FONTE: A autora (2018). 
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6.  CONCLUSÕES 

 

A prática do reúso de água demonstra, a princípio, impactar positivamente 

todos os serviços ecossistêmicos identificados e ter uma abrangência maior do que 

aquela esperada no início do trabalho, ao impactar os serviços de provisão, 

regulação, culturais e de suporte. 

Para todos os cenários, o custo anual da água a ser adquirida da 

concessionária representa o maior custo na composição do custo final da água. 

Esse fato reflete o elevado consumo de água pela usina (0,96 m3/MWh) e a sua 

dependência desse recurso. 

O sistema de nanofiltração, além de afetar positivamente todos os serviços 

ecossistêmicos identificados, apresentou custos anuais da água tratada menores do 

que o sistema de osmose inversa conforme esperado. No entanto, o percentual é 

baixo - 30% para os cenários 1,2, e 3 e 25% para os cenários 4 e 5. Esse percentual 

pode ensejar estudos mais detalhados para a osmose inversa considerando usos 

mais nobres para a água tratada na usina. 

O sistema para a osmose inversa tem o inconveniente de produzir um 

concentrado que necessita de destinação adequada, o que representa custos 

adicionais à sua operação e pode comprometer a qualidade do efluente final. No 

presente caso, a salinidade do concentrado obtido será significativamente menor 

comparada àquela produzida em sistemas de dessalinização, mas ainda assim pode 

impactar significativamente alguns parâmetros físico-químicos do efluente final. 

Ambos os sistemas de nanofiltração e osmose inversa atendem à qualidade 

da água para reposição na torre de resfriamento. 

Para os cenários de vazão de reposição atual (448 m3/h), o custo anual da 

água tratada é de R$ 855.360,00 para o sistema de nanofiltração e de 

R$ 1.220.832,00 para o sistema de osmose inversa. Esses valores não se 

constituem em impeditivos para o reúso interno de água na usina. Um estudo mais 

detalhado sob a ótica dos serviços ecossistêmicos pode resultar em um diferencial 

sob o ponto de vista ambiental. 

Para os cenários de expansão da usina, com vazão de reposição de 

800 m3/h, o custo anual da água tratada é de R$ 2.073.600,00 para o sistema de 

nanofiltração e de R$ 2.764.800,00 para o sistema de osmose inversa.  
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Ainda nessa situação, os valores obtidos não se constituiriam em impeditivos 

para o reúso interno de água na usina, dada a magnitude dos valores pagos pela 

água, reflexo do elevado consumo de água na usina.  

Tanto para os cenários para a vazão atual quanto para os cenários de vazão 

de expansão, os valores obtidos para o sistema de osmose inversa são 

financeiramente bastante atraentes e poderiam se justificar, juntamente com um 

estudo sobre a destinação do concentrado. No entanto, em se considerando os 

serviços ecossistêmicos, a escolha final tenderia a recair sobre o sistema de 

nanofiltração, dado que nesse caso, não há dúvidas sobre os serviços 

ecossistêmicos identificados nesse estudo.  

A análise dos cenários permite concluir que, até o ano de 2020, quando o 

contrato entre a usina e a concessionária deverá ser renegociado, a não 

implantação da EPAR é financeiramente mais interessante para a usina, dado que 

os reajustes previstos em contrato levam a um preço final da água menor do que 

aquele esperado para a água de reúso, cujo mercado é ainda incipiente no Brasil e 

não incorpora custos referentes aos aspectos ambientais - os quais poderiam elevar 

seu preço.  

Dado que a composição do preço final da água ainda não incorpora custos 

ambientais, esse valor é muitas vezes subestimado, tornando o preço da água muito 

atrativo e, dessa forma, desestimulando o investimento em tecnologias para reúso 

interno. Acredita-se que, em um cenário de preços “reais”, a implantação das 

tecnologias de reúso poderiam não somente ser justificadas, mas também ser a 

melhor solução, considerando a gestão sustentável da água. 

A implantação de políticas públicas visando o incentivo do reúso da água na 

indústria e políticas públicas que incorporem os serviços ecossistêmicos ao 

planejamento poderia afetar positivamente os cenários e contribuir para o 

equacionamento dos custos reais da produção da água e incentivar a adoção do 

reúso interno nas indústrias. 

Os valores obtidos para a implantação das tecnologias de reúso são 

bastante competitivos, podendo se justificar na eventualidade da necessidade de 

adaptação à legislação ambiental ou também para a indústria que deseje ser 

referência em seu segmento e se beneficiar do ganho de status ambiental. 
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No entanto, os custos adicionais decorrentes da necessidade de tratar a 

água in situ (em função da baixa qualidade) não foram avaliados para nenhum dos 

cenários. Atualmente, dada a baixa qualidade da água industrial, é necessário um 

tratamento adicional dentro da usina. Nesse caso, um estudo comparativo entre os 

gastos atuais para a melhoria da qualidade da água bruta e os gastos necessários 

para um sistema de nanofiltração poderia ser realizado. 

E, por fim, cabe salientar que usina está localizada em uma sub-bacia crítica 

e descarta seus efluentes em um corpo hídrico cujas águas são destinadas à 

navegação e à harmonia paisagística, o que confere importância aos serviços 

ecossistêmicos identificados no estudo, para a melhoria das condições ambientais 

no seu entorno. 
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7. PRÓXIMOS PASSOS 

 

Considerando que a qualidade da água resultante da utilização dessas 

tecnologias é superior àquela necessária para o reúso nas torres de resfriamento, 

sugere-se que seja realizado um estudo da viabilidade técnica e econômica do uso 

de sistema de osmose inversa para água da caldeira, com a avaliação das 

implicações na corrosão e incrustação dos materiais. 

Também, a avaliação das alterações resultantes na composição do efluente 

final a partir do sistema de osmose inversa pode ser realizada, com o objetivo de 

quantificar sua influência no custo total da implantação e operação do mesmo. 

Ainda, dada a importância da governança sustentável da água e os 

resultados obtidos da análise dos cenários estudados, sugere-se a realização de 

estudos de valoração econômica para os serviços ecossistêmicos identificados a fim 

de evidenciar sua importância e gerar informações que possam subsidiar a formação 

de políticas públicas e dessa forma incentivar a prática do reúso na indústria. 
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