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“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver 

os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo” 

Albert Einstein 
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RESUMO 

A tendência crescente de concentração populacional nas áreas urbanas aumenta a pressão metabólica 

sobre as cidades, que precisam lidar com o aumento na sua demanda por recursos como água e energia. 

Torna imperativa a busca pelo estabelecimento de fluxos metabólicos não-lineares e pelo aumento na 

eficiência dos processos urbanos. Diante desse contexto, o presente trabalho aborda os sistemas urbanos 

de água, isto é, o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário, sob a ótica do 

nexo água-energia, e utiliza o conceito de eficiência hidroenergética como um indicador do desempenho 

dos mesmos, tendo como objetivo verificar a possibilidade da utilização do conceito como uma 

ferramenta de apoio à decisão no âmbito do planejamento urbano. Para isso, é debatida a interface entre 

os sistemas de águas e o ordenamento do território, onde se constata a dificuldade prática de criação de 

sinergias entre os setores. Para observar estas questões em um contexto real, são estudadas duas cidades 

com características distintas: o Porto, em Portugal, e Paraty, no Brasil. O estudo é composto, em um 

primeiro momento, pela caracterização dos sistemas de águas e esgotos de ambas as cidades e debate da 

eficiência hidroenergética dos mesmos perante o seu layout e os resultados trazidos pelos indicadores 

dos sistemas de avaliação de desempenho “oficiais” aplicáveis a cada caso. Na sequência, são analisados 

os planos gerais de ordenamento do território de cada cidade, bem como eventuais documentos 

correlatos, para verificar o enquadramento dado aos sistemas de águas urbanos, e a forma como se dá a 

interação entre as questões das águas e do planejamento urbano. A partir do debate teórico e dos casos 

práticos estudados, é apresentada uma proposta conceitual para utilização do conceito da eficiência 

hidroenergética dos sistemas de águas como uma ferramenta de apoio à decisão para o planejamento do 

território. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EFICIÊNCIA HIDROENERGÉTICA, SISTEMAS URBANOS DE ÁGUAS, PLANEJAMENTO 

URBANO, NEXO ÁGUA-ENERGIA. 
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ABSTRACT  

A growing trend of population concentration in urban areas increases the metabolic pressure on cities, 

which have to cope with increasing demands for resources such as water and energy. It becomes 

imperative, then, to search for the establishment of nonlinear metabolic flows and to increase the 

efficiency of urban processes. In this context, the present work approaches the urban water systems, 

which include the water supply system and the sewage system, from a water-energy nexus perspective. 

It uses the concept of “hydro-energy” efficiency as an indicator of their performance, aiming to verify 

the possibility of using the concept as a decision support tool in urban planning. For that, the interface 

between the water systems and spatial planning is debated, showing the practical difficulty of creating 

synergies between those sectors. To evaluate these issues in a real context, two cities with different 

characteristics are studied: Porto, in Portugal, and Paraty, in Brazil. The study is composed, at first, by 

the characterization of the water and sewage systems of both cities and a debate about their “hydro-

energy” efficiency regarding their layout and the results brought by the indicators of the “official” 

performance evaluation systems applicable to each case. The masterplans of each city are then analysed, 

as well as any related documents, to verify the framework given to urban water systems, and how the 

interaction between water issues and urban planning occurs. Building on the theoretical debate and the 

cases studied, a conceptual proposal is presented, in order to use the concept of “hydro-energy” 

efficiency of water systems as a decision support tool for urban planning. 

  

KEYWORDS: “HYDRO-ENERGY” EFFICIENCY, URBAN WATER SYSTEMS, URBAN PLANNING, WATER-

ENERGY NEXUS. 
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1  
INTRODUÇÃO 

 

 

“Water is indispensable ‘stuff’ for maintaining the metabolism, not only of our 

human bodies, but also of the wider social fabric. The very sustainability of cities 

and the practices of everyday life that constitute ‘the urban’ are predicated upon 

and conditioned by the supply, circulation, and elimination of water.” 

(Swyngedouw, 2004) 

 

Rosalind Williams, em uma conferência dada em 2012 na Escola de Design da Universidade de Harvard, 

nos Estados Unidos (e referida no trabalho de Tubridy, 2018), afirmou que a infraestrutura é um “termo 

promíscuo”, que tem usos variados e flexíveis. O teórico da arquitetura Martin Pawley, em seu livro 

Terminal Architecture (de 1998), define o termo como “os sistemas e redes que sustentam a vida 

moderna”, e complementa ao dizer que são as “redes ocultas que nos fornecem transporte, energia, água, 

nutrientes e informações, que são as verdadeiras riquezas do mundo moderno”. Kaika e Swyngedouw 

(2000) acrescentam que as infraestruturas medeiam entre as cidades e os sistemas ecológicos, porque 

são parte fundamental do processo de transformação da natureza em produtos utilizáveis, como a água 

tratada. Em outro trabalho, os mesmos autores descrevem infraestruturas como veículos metabólicos 

que permitem “o movimento incessante e acelerado de todos os tipos de natureza para dentro e para fora 

da cidade” (Swyngedouw e Kaika, 2014). Na mesma linha, Carse (2016) sugere que o uso comum atual 

do termo é denotar os “sistemas vastos, complexos e mutáveis que apoiam as economias e sociedades 

modernas”, ao passo que Tubridy (2018) o considera um sistema de tecnologias urbanas dependente da 

transformação de recursos naturais externos às cidades e que são intrínsecos ao processo de urbanização. 

Ainda segundo Tubridy (2018), o momento contemporâneo pode ser caracterizado pelo surgimento da 

infraestrutura como uma das principais preocupações no debate acadêmico e político. Nesse sentido, 

Marshall (2013) define a era atual como caracterizada pelo “infraestruturalismo”, referindo-se à ideia 

de que mais infraestruturas são necessárias para enfrentar os desafios do desenvolvimento econômico e 

da degradação ambiental, especialmente o da descarbonização. Neste âmbito, Tubridy (2018) aponta o 

caso de “ecocidades do futuro” – a exemplo de Masdar, nos Emirados Árabes Unidos - como locais que 

fazem uma afirmação retórica de que o aumento da complexidade tecnológica do espaço urbano pode 

coincidir com a arquitetura e o design urbano e paisagístico de alta qualidade, e nos quais graus 

significativos de mudança de infraestrutura são um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. 

Embora sirvam como um interessante laboratório urbano para o desenvolvimento e aplicação de novas 

tecnologias, “ecocidades futuristas” como Masdar não conseguem reproduzir o desafio que é adaptar as 

cidades reais, com todas as suas preexistências, ao atual paradigma da descarbonização. Surgido a partir 
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dos debates acerca das mudanças climáticas, este imperativo da redução das emissões de CO2 foi 

originado na escala das nações, mas logo apropriado pelas cidades, que reconheceram a necessidade de 

ocuparem um papel de protagonismo na tomada de ação. 

Segundo previsões da Organização das Nações Unidas – ONU, a população urbana global irá aumentar 

de 54% em 2016 para 66% no ano 2050. Bieber et al. (2018) indicam que isso representa, para as cidades 

dos países ditos em desenvolvimento, um acréscimo na demanda de recursos referente a 70 milhões de 

pessoas a cada ano, nos próximos 20 anos. Além disso, Heard et al. (2017) afirmam que as zonas urbanas 

são consumidores vorazes de materiais, água e energia, dependentes do aporte de recursos vindos de 

áreas não-urbanas e de outras cidades para satisfazer suas demandas.  

Tradicionalmente, as cidades usam esses recursos de forma ineficiente e, após o uso, descartam resíduos 

que contêm em si restos valiosos desses processos de transformação como, por exemplo, os diversos 

nutrientes presentes nas águas residuais. Este metabolismo urbano linear, no qual os fluxos de recursos 

são compostos apenas pelas etapas de aprovisionamento, utilização e descarte, promove uma alta taxa 

de consumo dos mesmos e também de descarte de resíduos, o que compromete a disponibilidade dos 

recursos e agrava o problema da poluição. Ademais, a dependência externa e a ineficiência tornam as 

cidades cada vez mais vulneráveis (Agudelo-Vera et al., 2012). 

Desse modo, as cidades geram impactos ambientais substanciais e concentrados, como a poluição do ar 

e das águas, a perda de biodiversidade, a formação de ilhas de calor, entre outros. Apesar disso, por seu 

efeito concentrador de população, Heard et al. (2017) indicam que os impactos per capita das cidades 

podem ser pequenos e que, através do planejamento, as mesmas têm potencial para redução de seus 

impactos. Essa dualidade, apontam os autores, oferece desafios ao projeto de soluções para problemas 

de sustentabilidade urbana, mas também traz consigo oportunidades para a implementação de soluções 

exclusivas e inovadoras. De forma similar, a ONU, por meio da Nova Agenda Urbana (New Urban 

Agenda – ONU, 2017) afirma ter-se chegado a um ponto crítico na compreensão de que as cidades 

podem ser a fonte de soluções, ao invés da causa dos atuais desafios globais. Assim, se bem planejada 

e bem administrada, a urbanização pode ser uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento 

sustentável tanto para os países ditos desenvolvidos quanto para os em desenvolvimento. 

Um dos grandes desafios urbanos, no que se refere ao consumo de recursos, consiste na transformação 

de seus fluxos metabólicos de um padrão linear para um padrão circular, mais similar ao metabolismo 

dos ecossistemas naturais. Dessa forma, este padrão promove a reciclagem e reutilização dos diferentes 

recursos, configurando fluxos metabólicos de maior complexidade que, por sua vez, resultam em baixas 

taxas de consumo. Para além de gerar menores impactos ambientais, a resiliência das cidades é 

aumentada (Agudelo-Vera et al., 2012). 

Dos recursos consumidos pelas cidades, três são essenciais à própria vida e às atividades humanas: água, 

energia e alimentos (Artioli et al., 2017). Apesar disso, a disponibilidade desses insumos não é universal. 

Como resultado do crescimento populacional, os atuais sistemas de energia e água urbana têm se 

expandido, colocando pressão crescente sobre as terras cultiváveis e as águas interiores usadas para a 

produção de alimentos, muito embora o próprio crescimento da população também acarrete no aumento 

da demanda alimentar (Bieber et al., 2018). Esse cenário, associado a eventos disruptivos decorridos nas 

últimas décadas tem posto em evidência o debate sobre a interdependência e os limites entre as cadeias 

de produção desses insumos, e a necessidade de uma integração intersetorial da produção e da provisão 

dos mesmos (Artioli et al., 2017). Ademais, Heard et al. (2017) referem que o entendimento das 

interações entre os sistemas de água, energia e alimentos e o gerenciamento dos impactos ambientais 

advindos dessas relações será uma tarefa primordial para a criação de um futuro sustentável. 
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De particular interesse para esse trabalho são as interações entre as cadeias produtivas de água e de 

energia, o chamado nexo água-energia. Nair et al. (2014) correlacionam a escassez hídrica às mudanças 

climáticas através de um ciclo de causalidades, como ilustrado na Figura 1. A escassez hídrica leva à 

busca por fontes alternativas de abastecimento, que na maioria das vez implicam em soluções com maior 

intensidade de energia associada, seja pela adoção de opções tecnológicas mais intensivas (como a 

dessalinização) ou pela necessidade de buscar mananciais mais distantes ou de pior qualidade, que irão 

implicar maiores custos com bombeamento ou tratamento. A maior intensidade energética traduz-se em 

um aumento das emissões de gases de efeito estufa (do inglês, greenhouse gas emissions – GHG), o que 

por sua vez ajuda a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, dentre os quais a alterações de 

regimes hidrológicos que então acarreta em uma menor disponibilidade de água, fechando o ciclo.  

 

Fig. 1 – Correlação entre a escassez hídrica e as mudanças climáticas 

(Fonte: Nair et al., 2014) 

 

Para o Grupo C40 Cities, embora cada cidade seja única em sua infraestrutura, na sua gestão dos serviços 

municipais, estrutura técnica e na sua abordagem ao temas das mudanças climáticas, as principais fontes 

originárias de emissões são similares e se enquadram em cinco categorias, dentre as quais as perdas de 

água e de energia nos sistemas de abastecimento público de água (C40 Cities, 2015). Assim, a avaliação 

do desempenho de sistemas de abastecimento através de sua eficiência combinada em termos hídricos 

e energéticos – a denominada eficiência hidroenergética (EHE) – tem sido evidenciada como uma 

abordagem que permite responder às questões sobre o potencial de redução de emissões associadas à 

exploração dos sistemas pelas suas entidades gestoras. 

Segundo Kenway (2012), a gestão da água e da energia nas cidades é usualmente compartilhada entre 

vários níveis de governo e uma infinidade de reguladores, mas pouca atenção é dada à interação dos 

componentes, à eficiência global ou às formas de coordenação de desempenho, sendo a gestão desses 

fluxos realizada de forma isolada. A compartimentalização do problema faz com que os indicadores de 

desempenho que orientam a tomada de decisões em cada setor sejam focados de maneira restrita e pouca 

consideração é dada à eficiência e função geral da cidade. Entender o uso de energia e as emissões 

relacionadas é relevante para o planejamento urbano e hídrico no contexto de cidades sustentáveis, uma 

vez que o design tanto do sistema urbano quanto do sistema de águas tem influências importantes e 
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interconectadas no uso de energia. Dessa maneira, o consumo de água e energia nas cidades pode ser 

reduzido durante os estágios iniciais do planejamento urbano através do desenvolvimento de 

assentamentos compactos e do investimento em sistemas para gestão integrada da água urbana, como a 

conservação de fontes de água, o uso de fontes múltiplas e alternativas de água, e o dito “tratamento de 

água conforme necessário”, ao invés do tratamento de toda a água a um padrão potável (WWAP, 2014). 

Dentro desse contexto de busca pela sustentabilidade nas cidades, em especial no que se refere ao 

consumo eficiente de recursos, o presente trabalho se propõe a verificar como é abordado o nexo água-

energia no sistema de águas urbanas (isto é, englobando o abastecimento de água e a coleta e tratamento 

de esgotos) e, em um segundo momento, a ocorrência de sinergias entre gestores dos serviços de águas 

e planejadores urbanos para que as considerações sobre o nexo sejam refletidas nos processos de tomada 

de decisão referentes ao ordenamento do território. Isto conduz ao objetivo geral do trabalho, que é 

verificar a exequibilidade de aplicação do conceito da EHE em sistemas de águas e esgotos como uma 

ferramenta de apoio à tomada de decisão em planejamento urbano. 

Para este fim, o presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: o Capítulo 2 parte da temática 

das mudanças climáticas e a necessidade de redução das emissões de CO2 para apresentar o conceito de 

metabolismo urbano (MU) e o referencial teórico sobre as questões do nexo água-energia, enquanto o 

Capítulo 3 dá enfoque à aplicação do mesmo aos sistemas de águas urbanas por meio da utilização do 

conceito da EHE. Na sequência, o Capítulo 4 debate a interface entre os sistemas de águas e o 

planejamento do território, destacando os principais desafios e perspectivas apresentados na literatura 

para a promoção de sinergias intersetoriais. Para discutir estas questões em um contexto real, no Capítulo 

5 é feito o estudo de duas cidades distintas: o Porto, em Portugal, e Paraty, no Brasil. O estudo é 

composto pela caracterização dos sistemas de águas e esgotos de ambas as cidades, e o debate da EHE 

dos mesmos perante o seu layout e os resultados trazidos pelos indicadores dos sistemas de avaliação 

de desempenho “oficiais” aplicáveis a cada caso (indicadores estes já previamente apresentados e 

debatidos no Capítulo 3). Na sequência, são analisados os planos gerais de ordenamento do território de 

cada cidade, bem como eventuais documentos correlatos, para verificar o enquadramento dado aos 

sistemas de águas urbanos, e a forma como se dá a interação entre as questões das águas e do 

planejamento urbano, e o capítulo encerra com um debate de ambos os casos. Assim, a partir do debate 

teórico apresentado e dos casos práticos estudados, o Capítulo 6 culmina na construção de uma proposta 

conceitual que visa a aplicabilidade do conceito de EHE como uma ferramenta de apoio à decisão para 

o planejamento do território. Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões e considerações finais. 
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2   
A BUSCA PELA EFICIÊNCIA NAS 

CIDADES: O METABOLISMO 
URBANO E O NEXO ÁGUA-ENERGIA  

 

 

2.1 As mudanças climáticas e a imperatividade da descarbonização das cidades 

 

“Climate change is happening now, in the main as a result of human activities, 

and there are massive implications for the future of our planet. That there is a strong 

anthropogenic link is the firm conclusion of the vast majority of the world’s climate 

scientists and it derives mainly from the burning of fossil fuels and extensive 

deforestation. We know that atmospheric levels of carbon dioxide are some 35% 

higher than they were before the start of the industrial revolution just over 200 years 

ago and that they continue to rise, and that the world’s ability to absorb carbon is 

being steadily reduced through massive tree felling and other land use change.” 

(Gossop, 2011) 

 

Conforme enunciado por Gossop (2011), há uma concordância mundial, no meio científico, de que as 

alterações climáticas são uma realidade. Estas podem ser observadas a partir da recorrência e intensidade 

cada vez maiores de fenômenos climáticos extremos, como secas prolongadas, tempestades, furacões, 

entre outros. Há um consenso também quanto ao papel das atividades antropogênicas que, ao 

promoverem a perda das coberturas florestais naturais e a queima de combustíveis fósseis, têm 

contribuído para alterar os balanços e processos naturais do planeta, e a um aumento na concentração 

de dióxido de carbono – CO2 – na atmosfera. 

A percepção desse fenômeno, e da necessidade de ação para tentar minimizar os seus efeitos, surgiu 

ainda antes do início deste milênio. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992, que veio a ficar conhecida como a Rio 1992, tornou-se um marco pelo 

estabelecimento da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – UNFCCC 

(sigla advinda do inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change), pela qual a 

comunidade internacional concordou que as emissões de gases de efeito estufa (GEE) deveriam ser 

estabilizadas a um nível que prevenisse uma interferência antropogênica perigosa no sistema climático 

mundial (ONU, 1992). Ainda segundo a UNFCCC, a meta global estabelecida deveria ser cumprida por 

cada país individualmente, seguindo um princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada 

consoante o papel emissor e o potencial de redução de GEE de cada nação. 
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A partir do compromisso iniciado na Rio 1992, diversas outras convenções internacionais deram 

continuidade ao debate, com destaque à promulgação do Protocolo de Kyoto, em 1997, e ao mais recente 

Acordo de Paris, de 2015. Bulkeley et al. (2012) afirmam que a Rio 1992 representa mais do que um 

evento, mas sim uma maneira pela qual o significado de agir em resposta às mudanças climáticas foi 

estabelecida e debatida. Ainda segundo os autores, enquanto as tratativas da UNFCCC eram 

essencialmente restritas aos atores do processo formal de negociação internacional, como os governos 

nacionais, grupos ambientalistas e organizações empresariais, as últimas décadas viram uma crescente 

diversificação de interesses e agentes que passaram a se envolver e buscar suas próprias iniciativas e 

abordagens para responder às mudanças climáticas, tais como a indústria de seguros, as indústrias 

envolvidas nos recém-criados mercados de carbono, organizações florestais e também as cidades. 

Foi ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90 que, a espelho da crescente preocupação 

internacional, cidades individuais e pequenos grupos de municípios começaram a inserir as mudanças 

climáticas em suas agendas, com foco sobretudo na redução das emissões de GEE em seus territórios. 

Essas pioneiras argumentavam que as cidades deveriam ser uma parte essencial da resposta às alterações 

climáticas, em função da densidade de atividades geradoras de GEE e do papel potencial das autoridades 

municipais nos processos de regulamentação, planejamento, transporte, fornecimento de energia e coleta 

de resíduos, processos esses que estavam na origem das emissões (Bulkeley et al., 2012). 

Gossop (2011), ao defender o papel protagonista das cidades, enfatiza que as mesmas são concentradoras 

de pessoas (pois englobam mais de metade da população mundial) e de atividades, portanto representam 

fontes principais de consumo de energia e de outros recursos. Para além disso, esse efeito polarizador 

resulta também na atração das camadas mais pobres e vulneráveis da população que, sobretudo nos 

países ditos em desenvolvimento, acabam por recorrer a assentamentos irregulares em áreas mais 

suscetíveis aos eventos climáticos extremos (como inundações, deslizamentos de terras, entre outros). 

Dessarte, o autor indica que as cidades são tanto uma das principais causas das mudanças climáticas 

quanto os lugares que poderão ser mais prejudicados pelos seus efeitos e, portanto, que a ação baseada 

nas cidades deverá ser parte importante da solução na busca pela sustentabilidade. 

Se no princípio as respostas urbanas às mudanças climáticas seguiram linhas bastante similares, as 

últimas duas décadas viram a diversificação da problemática, das iniciativas e dos atores engajados no 

debate sobre o tema, que se tornou uma questão-chave nas discussões sobre a sustentabilidade urbana. 

A partir das ações daquelas pioneiras, o protagonismo das cidades tem crescido de forma expressiva, o 

que fica evidenciado pela formação de diversas associações municipais, de cunho nacional e mesmo 

internacional, como o Programa de Cidades para a Proteção do Clima (Cities for Climate Protection – 

CCP), a Aliança Climática, as Energie-Cities, o Grupo de Liderança Climática das Cidades C40, o 

Acordo de Proteção Climática dos Prefeitos dos EUA (US Mayors Climate Protection Agreement) e o 

Pacto de Prefeitos da Europa (European Covenant of Mayors), entre outros. 

Segundo Bulkeley et al. (2012), de particular importância foi o surgimento de um enfoque específico no 

chamado urbanismo de baixo carbono. Se no nível municipal, à semelhança do nível federal, a idéia de 

contabilizar e reduzir as emissões de GEE integrou, desde o princípio, as respostas às mudanças 

climáticas, com o passar dos anos houve um crescimento nas possibilidades e nos desafios da mitigação 

das mudanças climáticas pelas comunidades urbanas e em contextos urbanos bastante distintos. Isso 

resultou na articulação de diversificadas formas de urbanismo de baixo carbono, através das quais as 

cidades eram capazes de promover tanto seus objetivos de mitigação das mudanças climáticas quanto o 

seu desenvolvimento econômico de longo prazo. 

Do mesmo modo, Moloney e Horne (2015) concordam que a agenda da “cidade sustentável” da década 

de 1990 tem sido substituída por uma agenda de mudança climática e pelo surgimento de uma nova 
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política urbana de baixo carbono. Essa política envolve estratégias e atores multinível (do nacional ao 

local) que inserem a mudança climática firmemente dentro do campo da estratégia da cidade e da política 

urbana.  

Esse paradigma da descarbonização veio complementar o debate existente acerca da busca pela 

sustentabilidade nas cidades, dando origem ao que se denominaram as cidades de baixo carbono, ou 

Low Carbon Cities (LCC). Nesse contexto, tornava-se preciso traduzir as metas nacionais de redução 

de emissões em metas na escala local. No entanto, conforme afirmado por Gossop (2011), na grande 

maioria dos casos os municípios estão desprovidos de ferramentas e suporte técnico para tal, o que 

dificulta o processo de apropriação da estratégia. 

While et al. (2010) concordam que, dentro do debate das mudanças climáticas, pouca atenção tem sido 

dada à forma como os países procurarão atingir suas metas de redução, em especial a como os regimes 

internacionais e nacionais de controle de carbono podem se estabelecer em escala urbana e regional e 

quais as suas possíveis implicações para as políticas e práticas de desenvolvimento urbano e regional. 

Em seu trabalho, os autores analisam essa questão à luz de temas como a competição interurbana por 

investimentos, a priorização do desenvolvimento econômico em busca de investimentos em detrimento 

de outras preocupações, e ao aumento da fragmentação social e espacial. 

Para os autores, uma política de controle de carbono implica um incremento nos níveis de intervenção 

estatal, sob a forma de investimentos, subsídios, estímulos, regulamentação, sanções, entre outros, de 

modo a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e facilitar o processo de transição para práticas 

de baixo-carbono. Assim, à medida em que a política é incorporada, as práticas tradicionais da gestão 

urbana são alteradas em favor de novas formas de estratégia financeira e desenvolvimento econômico, 

bem como de novos experimentos no âmbito da governança na escala regional. Os autores referem a 

reterritorialização dessa governança sobretudo em torno das interdependências de carbono ligadas ao 

suprimento de energia, à infra-estrutura ou à indústria de créditos de carbono desenvolvida (While et al. 

2010). 

Dentre essas novas práticas, Bulkeley et al. (2012) destacam medidas de eficiência energética, com as 

quais os municípios tentam obter o envolvimento de organizações dos setores público e privado, mas 

também um novo interesse no desenvolvimento de formas ditas “de baixo carbono” e “autossuficientes” 

de infraestrutura energética, como a geração descentralizada, os projetos de redes de distribuição mais 

inteligentes e o desenvolvimento de projetos urbanos “zero carbono”. Os autores citam exemplos de 

várias cidades globais, como Londres, Nova York, Los Angeles, Cidade do México e Cidade do Cabo, 

nas quais os mais recentes programas de redução das emissões de GEE foram acompanhados por 

referências explícitas ao aumento da segurança no abastecimento energético da cidade, além da redução 

nos custos de energia para os residentes. Esses princípios também apoiaram o desenvolvimento, pelo 

governo chinês, do programa "low carbon city", lançado pelo Ministério da Construção da China e a 

Organização Não-Governamental (ONG) World Wide Fund for Nature (WWF) em 2008. 

Embora a agenda da mudança climática implique todos os níveis de governo, Moloney e Horne (2015) 

afirmam que se tem observado uma predominância de respostas urbanas em escala local e 

caracteristicamente “ad hoc”. Como consequência, ao invés do desenvolvimento de novas formas de 

planejamento urbano, ou de esforços sistêmicos para transformar sistemas urbanos, o que tem emergido 

como resultado desses esforços é um mosaico de retalhos de urbanismos de baixo carbono - cada um 

diferente em seu caráter, política e possibilidades (Bulkeley et al., 2012). 

Tan et al. (2015) concordam que as práticas de baixo carbono têm sido amplamente conduzidas ao nível 

da cidade, e indicam que, na altura do estudo, aproximadamente 1050 cidades nos Estados Unidos, 40 

na Índia, 100 na China e 80 no Japão haviam estabelecido objetivos de desenvolvimento de uma política 
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de baixo carbono em suas estratégias e planos de ação, apesar de as definições de “baixo carbono” serem 

distintas entre elas. 

Ainda segundo as autoras, um sistema de indicadores é necessário para guiar a estratégia, o planejamento 

urbano e a implementação de ações e políticas para redução de emissões. A falta de um processo definido 

leva a diversas abordagens por parte das cidades, o que por sua vez pode levar a diferentes resultados, 

dificultando análises comparativas entre as mesmas. Diante disso, há um grande debate teórico acerca 

dos sistemas de indicadores que podem ser adotados para avaliação das LCC e, para além deles, existem 

outros sistemas de indicadores sobre o desenvolvimento da cidade elaborados nas últimas décadas, como 

os Indicadores Globais da Cidade (Global City Indicators), o Índice Siemens das Cidades Verdes 

(Siemens Green City Index), o Índice de Cidades Sustentáveis (Sustainable Cities Index) e o Indicador 

das cidades ecológicas (Eco cities indicator), entre outros. Em comum, todos esses esquemas partilham 

um objetivo de mensurar várias dimensões urbanas ditas “de baixo carbono”, entretanto diferem 

significativamente em suas definições conceituais, abordagens metodológicas e modos de operação. 

Além disso, dentre todos os objetivos para o desenvolvimento sustentável, a maioria dos atuais sistemas 

de indicadores concentra-se apenas no objetivo de redução das emissões de GEE (Tan et al., 2015). 

 

2.2 Os inventários de GEE no âmbito das cidades 

Não obstante a indefinição metodológica quanto ao conceito e mensuração das LCC, a quantificação 

das emissões de GEE é, ainda na atualidade, uma das principais agendas políticas e científicas. Para 

ajudar os países na elaboração de inventários abrangentes de emissões e tentar uniformizar o processo, 

de modo a permitir comparações, a ONU, por meio do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), elaborou metodologias padronizadas para o cálculo de fontes e sumidouros de GEEs, 

naturais e induzidos pelo homem. Esses inventários têm sido adaptados e aplicados também na escala 

das cidades, e são insumos para o desenvolvimento das estratégias e políticas de redução de emissões, 

bem como para o acompanhamento do progresso das mesmas (Jonas et al., 2019). 

No entanto, apenas uma pequena parcela das emissões de GEE pode ser medida de forma direta, de 

modo que os inventários, ainda que sigam a metodologia estipulada, contêm inúmeras incertezas – quer 

pela insuficiência ou baixa confiabilidade dos dados existentes, quer pela própria variabilidade espaço-

temporal dos processos que se pretende mensurar. Segundo Jonas et al. (2019), a atual abordagem 

política de ignorar completamente a incerteza do inventário é problemática, e estar ciente das incertezas 

envolvidas, incluindo aquelas resultantes da visão que se tem do sistema, ajudará a fortalecer a tomada 

de decisão política futura. 

Mais recentemente, no ano de 2014, por meio de uma parceria entre o World Resources Institute (WRI) 

e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), foi lançada uma nova metodologia 

para a elaboração de inventários de GEE mais aplicada ao contexto das cidades, o Protocolo Global para 

os Inventários de Emissões de GEE em Escala Local (tradução do autor do nome original, Global 

Protocol for Community-Scale GHG Emission Inventories - GPC). Essa metodologia, assim como a 

maioria dos estudos efetuados até então, possui uma abordagem setorial, isto é, se concentra 

principalmente nas emissões de GEE oriundas de atividades decorrentes dentro dos limites da cidade, 

como o consumo de combustíveis decorrente do tráfego urbano, o consumo de eletricidade fornecida 

pela rede, e as emissões decorrentes do tratamento de resíduos. 

No entanto, a dinâmica de funcionamento das cidades também dá origem a quantidades significativas 

de emissões de GEE fora de seus limites, motivo pelo qual foi desenvolvida outra corrente metodológica, 

a da contabilização baseada no consumo. Segundo o relatório “Consumption-based GHG emissions of 

C40 Cities”, elaborado pelo Grupo de Liderança Climática das Cidades C40, esse método se concentra 
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no consumo de bens e serviços (como alimentos, roupas, equipamentos eletrônicos, etc.) por residentes 

da cidade, de modo que como resultado as emissões de GEE são relatadas por categoria de consumo em 

vez de categoria de fonte de emissão de GEE . 

Assim, a abordagem baseada no consumo considera as emissões de GEE diretas e as oriundas do ciclo 

de vida dos bens e serviços (incluindo matérias-primas, manufatura, distribuição, varejo e descarte) e as 

aloca aos consumidores finais desses bens e serviços, e não aos produtores originais. A diferença entre 

a abordagem setorial e a baseada no consumo está exemplificada na Figura 2, a seguir. 

 

Fig. 2 – Diferença entre os escopos das metodologias para inventariação dos GEE no âmbito das cidades 

(Fonte: C40 Cities, 2018) 

 

No relatório supracitado, foi realizada uma avaliação das emissões de GEE baseadas no consumo para 

79 cidades-membro do C40, com o intuito de compará-las aos inventários setoriais e, com isso, 

promover um melhor entendimento das diferenças e aplicações de ambas metodologias e também da 

capacidade das cidades em contribuir para a redução de emissões de GEE além das suas fronteiras. 
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Os resultados gerais do estudo, ilustrados na Figura 3, apresentam um acréscimo de quase 60% nas 

emissões perante os resultados do GPC, e refletem a diferença nas emissões de GEE incorporadas em 

bens e serviços importados e exportados. Ou seja, o estudo indica que as atividades de consumo por 

residentes das cidades analisadas têm um impacto significativo na geração de emissões de GEE além de 

seus limites. Entretanto, também são apontadas inúmeras incertezas associadas ao método, sobretudo 

no que tange os dados de base disponíveis, de modo que os números apresentados devem ser 

considerados como indicativos, e não como resultados exatos. 

 

Fig. 3 – Resultado global de estudo feito para avaliar a diferença entre os inventários de GEE setoriais e os 

baseados em consumo para 79 cidades pertencentes ao C40 Cities 

(Fonte: C40 Cities, 2018) 

 

Os resultados apontaram ainda que 80% das cidades estudadas apresentaram maiores emissões de GEE 

quando analisadas baseadas no consumo, sendo que aquelas nas quais o oposto é verdadeiro se 

localizavam sobretudo na Ásia e na África. Uma diferença regional significativa também pode ser 

observada na análise das emissões per capita, com as cidades da África e Ásia (excetuando-se o extremo 
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oriente) com as menores taxas individuais, enquanto as cidades da Europa, América do Norte e Oceania, 

respectivamente, apresentaram os maiores valores per capita. 

Esse estudo ajuda a evidenciar a importância da definição do referencial metodológico: se, por um lado, 

cidades em desenvolvimento apresentam grandes concentrações populacionais com piores condições de 

infraestrutura e, dessa forma, são mais nocivas ao ambiente na ótica dos resíduos gerados (o potencial 

poluidor direto), por outro lado as cidades dos países desenvolvidos apresentam maiores padrões de 

consumo e, por consequência, de emissões per capita. 

Isto posto, pode-se dizer que apenas os inventários de emissões de GEE são incompletos para promover 

a descrição e o entendimento do funcionamento das cidades, quer no que tange suas atividades internas 

quanto nas suas interações com o meio envolvente. Diante disso, Gonzalez-Garcia et al. (2018) afirmam 

que os assentamentos urbanos são sistemas complexos que podem ser considerados organismos vivos, 

impulsionados por fluxos materiais e energéticos, uma vez que diferentes funções antropogênicas são 

realizadas dentro dos sistemas urbanos para fornecer bens e serviços. Para os autores, a quantificação 

desses fluxos de materiais e energia e das pressões ambientais ligadas às cidades é imprescindível para 

facilitar a transição para um desenvolvimento urbano que se busque sustentável. Essa avaliação geral 

dos recursos demandados pelas cidades (tanto de energia quanto materiais) está na essência do conceito 

de metabolismo urbano, que será apresentado no item a seguir. 

 

2.3 O metabolismo urbano 

2.3.1 DEBATE E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO 

O conceito de metabolismo urbano (MU) foi definido por Kennedy et al. (2007) como “a soma total dos 

processos técnicos e socioeconômicos que ocorrem nas cidades, resultando no seu crescimento, na 

produção de energia e na eliminação de resíduos”. De forma mais sucinta, Goldstein et al. (2013) o 

definem como as trocas e a transformação de matéria e energia entre a cidade e o seu ambiente, em uma 

aplicação ao contexto urbano do vocábulo que, no domínio da Bioquímica, significa o “conjunto de 

transformações através das quais se faz a assimilação e a desassimilação de substâncias necessárias à 

produção de energia nos seres vivos” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa). Na prática, o estudo 

de um metabolismo urbano envolve a quantificação "ampla" das entradas, saídas e armazenamento de 

energia, água, nutrientes, materiais e resíduos para uma região urbana (Kennedy et al., 2011), de modo 

que atualmente o MU pode ser considerado como uma analogia estendida dos processos metabólicos 

biológicos (Gonzalez-Garcia et al., 2018). 

Kennedy et al. (2011) apontam que as cidades são semelhantes aos organismos por consumirem recursos 

de seus arredores e excretarem resíduos. Desse modo, elas transformam matérias-primas, combustível e 

água no ambiente construído, biomassa e resíduos humanos. Entretanto, as cidades são mais complexas 

do que organismos únicos, uma vez que são lar de inúmeros organismos, notoriamente seres humanos, 

animais e vegetação, de modo que o paralelo de cidades enquanto ecossistemas também é apropriado. 

Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o modelo de um ecossistema natural, capaz de se autorregular 

em seus ciclos de matéria e energia, sirva de objetivo para as cidades em sua busca pela sustentabilidade, 

dado que a realidade das cidades contemporâneas é a de um metabolismo essencialmente linear, com 

altos fluxos de energia e materiais, como ilustra a Figura 4. 

O crescimento nas pesquisas sobre o tema nas últimas duas décadas pode levar a crer que o debate seja 

recente e decorrente sobretudo das discussões acerca das mudanças climáticas e dos planos de ação para 

redução de emissões de GEE, conforme apresentado nos itens anteriores desse trabalho. No entanto, as 

origens do debate remontam há mais de um século, e diversos autores apontam o livro “O Capital: 

Crítica da Economia Política” (do original Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomiem, em 
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alemão), de Karl Marx (cujos 3 volumes foram publicados em 1867, 1885 e 1894, respectivamente), 

como uma das primeiras obras a debater o assunto. Apesar disso, os autores concordam que foi apenas 

em 1965 que Abel Wolman, em seu trabalho “O metabolismo das cidades” (The metabolism of cities), 

desenvolveu de forma mais aprofundada a discussão e propôs o conceito de metabolismo urbano para 

resumir as ideias de modelagem e avaliação dos efeitos ambientais das atividades urbanas (Beloin-Saint-

Pierre et al., 2017). 

 

Fig. 4 – Representação esquemática de um metabolismo urbano linear 

(Fonte: adaptado a partir de Goldstein et al., 2013) 

 

Segundo Kennedy et al. (2011), Abel Wolman, em seu estudo pioneiro, usou dados em escala nacional 

(dos Estados Unidos) sobre água, alimentos e uso de combustíveis, juntamente com taxas de produção 

de esgoto, resíduos e poluentes atmosféricos, para determinar taxas de entrada e saída per capita de uma 

cidade americana hipotética de um milhão de habitantes. Sua abordagem para determinar os fluxos de 

materiais, mesmo com a omissão de insumos importantes como eletricidade, materiais de infraestrutura 

e outros bens duráveis, pôs em ênfase os impactos ambientais do consumo de bens e da geração de 

resíduos em meio urbano. 

Por outro lado, Broto et al. (2012) consideram que a inovação fundamental no estudo de Wolman foi 

realizar uma adequação dos estudos de “ecologia nas cidades” para estudos de “ecologia das cidades”, 

isto é, buscou salientar como as cidades processam os materiais e a energia oriundos e/ou destinados 

aos ambientes circundantes ao invés de se concentrar em explicar as diferenças nos padrões e processos 

biofísicos que ocorrem dentro dos limites urbanos para os que ocorrem em ambientes naturais. Esta nova 

perspectiva caracterizou a cidade como um ecossistema que é parte de um sistema maior e utilizou o 

conceito de metabolismo para descrever as interações entre os subsistemas urbanos dentro de uma 

região. 

Embora os primeiros estudos metabólicos de cidades reais tenham sido desenvolvidos ao longo da 

década de 1970, foi apenas a partir de meados da década de 1990 que o debate acerca do conceito 

começou a ganhar relevância no debate científico (Kennedy et al., 2011). Os estudos desenvolveram-se 

sobretudo em torno de duas vertentes conceituais, às quais Goldstein et al. (2013) denominaram “as 

gerações metodológicas” do metabolismo urbano. 

Segundo os autores, a primeira geração corresponde essencialmente à contabilização dos fluxos de 

materiais (do inglês, material flow accounting – MFA) através de cidades durante um período de tempo 

determinado (normalmente, um ano). Gonzalez-Garcia et al. (2018) também destacam o MFA como o 

método primitivo adotado nos estudos de MU, de maior simplicidade, e que permite quantificar os 
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insumos (inputs), como matérias-primas, alimentos e combustíveis, e também as saídas (outputs), tais 

quais gases atmosféricos, resíduos e calor, sendo ainda hoje um método bastante adotado para apoiar 

processos de tomada de decisão no campo da gestão ambiental. Por outro lado, as críticas a essa geração 

argumentam que a abordagem simplificada deixa de contemplar os potenciais poluidores variáveis das 

diferentes substâncias, além de focar a análise apenas no consumo direto da cidade, portanto ignorando 

os impactos decorrentes do ciclo de vida tanto dos insumos quanto das saídas (Goldstein et al., 2013). 

A segunda geração do MU caracteriza-se por suas tentativas de ultrapassar a análise baseada apenas na 

massa, e interpreta a carga ambiental resultante dos fluxos metabólicos predominantemente através do 

conceito de emergia1, isto é, a energia incorporada. Contudo, conforme apontam Goldstein et al. (2013), 

apesar de ultrapassar algumas das deficiências da primeira geração, as críticas a essa abordagem recaem 

sobretudo na contestação da capacidade da emergia em representar de forma adequada todos os impactos 

ambientais relevantes de todos os fluxos, para além da própria complexidade do conceito, que dificulta 

sua transmissão e aplicação prática a agentes externos ao meio científico (como formuladores de 

políticas e tomadores de decisão na esfera do planejamento). 

Em sua revisão de literatura, Kennedy et al. (2011) registram um “rejuvenescimento nos estudos do 

MU” após a virada do milênio. Os autores dão especial atenção ao trabalho de Warren-Rhodes e Koenig 

(2001) que, ao produzirem uma atualização do metabolismo de Hong Kong, descreveram os crescentes 

impactos ambientais da transição de um então centro industrial para uma economia baseada em serviços, 

com a adição de mais de 3 milhões de pessoas em menos de três décadas (1971 à 1997). Os resultados 

apontaram para um aumento nos consumos per capita de alimentos, água e materiais de 20%, 40% e 

149%, respectivamente, além de um acréscimo nas emissões atmosféricas totais, emissões de CO2, 

resíduos sólidos urbanos e descargas de esgoto de 30%, 250%, 245% e 153%, respectivamente. No 

trabalho supra referido, os autores, sugerem que os aumentos registrados sejam consequência de um 

aumento nos padrões de consumo, um reflexo do enriquecimento da cidade, mas não se aprofundam na 

discussão dessa hipótese (Kennedy et al., 2011) que, no entanto, está coerente com os resultados do 

estudo comparativo de emissões de GEE pelo grupo C40 discutido no item anterior. 

Goldstein et al. (2013), por sua vez, ao referirem os avanços no debate e aplicação do conceito de MU, 

sugerem a definição de uma terceira geração metodológica, caracterizada pelo acoplamento do 

metabolismo à avaliação do ciclo de vida (ACV). Gonzalez-Garcia et al. (2018) definem a ACV como 

uma metodologia padronizada e originalmente orientada a produtos, com a qual se avaliam os impactos 

ambientais a eles associados, do fabrico ao descarte. Quando aplicada a estudos de metabolismo urbano, 

portanto, a ACV deve integrar a quantificação dos fluxos de entrada e saída diretos e indiretos das 

cidades. Os principais benefícios dessa abordagem são a habilidade em capturar impactos ambientais 

incorporados de um fluxo metabólico, por sua perspectiva “do berço ao túmulo”, a simplicidade na 

quantificação e comunicação dos resultados do modelo em termos de numerosos indicadores ambientais 

comuns e, por fim, o fato de o ACV ser um método com padrões internacionais, com uma grande base 

de usuários que melhoram continuamente sua metodologia, bem como a disponibilidade de dados de 

inventário para muitos fluxos importantes que entram e saem das cidades (Goldstein et al., 2013). 

Apesar dessa nova tendência sugerida por Goldstein et al. (2013), Kuhn et al. (2017), ao referirem os 

desdobramentos metodológicos do conceito de metabolismo, observam uma forte predominância do 

referencial trazido pelo Guia Metodológico Eurostat nas pesquisas desenvolvidas na última década. 

Lançado em 2001 pela União Europeia (UE), este guia foi originalmente desenvolvido para a avaliação 

 

1 Segundo Odum (1996), emergia é o equivalente em energia solar necessário para, de forma direta ou 

indireta, produzir um produto ou serviço, e tem o equivalente joule solar (SEJ) como unidade de medida. 
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do metabolismo físico das economias nacionais do continente que, como observam os autores, é onde a 

maior parte das pesquisas recentes tem ocorrido. Em termos metodológicos, o Eurostat baseia-se no 

MFA, o que remete aos estudos de primeira geração conforme a categorização de Goldstein et al. (2013). 

Kuhn et al. (2017) destacam que a padronização das categorias de fluxos agrupados e de procedimentos 

desenvolvidos permitem a comparação direta entre os resultados de diferentes cidades, entretanto 

Voskamp et al. (2016) ressaltam que, como o método foi desenvolvido para a quantificação em uma 

escala nacional, cada estudo propõe adaptações e adequações do guia para a escala municipal, conforme 

a disponibilidade de dados do contexto onde está inserido, de modo que na prática não há um método-

padrão para a aplicação na escala urbana. 

Para além disso, conforme previamente mencionado para os “estudos de primeira geração”, diversas 

críticas são feitas à abordagem simplista do Guia, contrárias à natureza abrangente do MU. Voskamp et 

al. (2016) afirmam que o método considera fluxos de materiais em vez de fluxos de recursos, e que esse 

foco acaba por limitar as práticas de fornecimento de recursos que ele considera, como por exemplo a 

geração local de energia renovável. Os autores também criticam a falta de distinção entre os fluxos 

associados ao consumo interno e aqueles associados trocas comerciais, isto é, que só passam, mas não 

são consumidos localmente, o que acarreta em uma superestimação do consumo real da cidade (bastante 

relevante no caso de cidades portuárias, por exemplo). Para além disso, diversos autores referem que o 

método do Eurostat é insuficiente para contabilizar de forma abrangente a obtenção de recursos locais 

devido ao seu caráter de “caixa preta”, ou seja, o método não considera os processos que ocorrem dentro 

do limite do sistema. Recursos renováveis e secundários oriundos de fontes locais podem substituir 

recursos virgens e não renováveis, portanto o conhecimento sobre os mesmos é de particular importância 

para o gerenciamento de insumos sustentáveis e, assim, contribuir para a transição para um metabolismo 

mais circular que reduz as pressões ambientais (Agudelo-Vera et al., 2012). 

 

2.3.2 ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM DO METABOLISMO URBANO 

Tal como visto anteriormente, há diversas possíveis abordagens metodológicas para a execução de 

estudos de MU, cada qual com seus aspectos positivos e negativos. Para além do método, no entanto, a 

utilidade dos resultados para análises de sustentabilidade ambiental está vinculada à definição do escopo 

(temporal e espacial) e à abordagem dada à modelagem do sistema. Embora muitos especialistas 

defendam o uso de um escopo mais amplo e da modelagem mais detalhada, na prática isto se torna um 

desafio, face à enorme complexidade do modelo (Beloin-Saint-Pierre et al., 2017).  

Não obstante, Carreon e Worrell (2018) observam que os métodos disponíveis para o MU prezam 

essencialmente um enfoque “contábil”, que precisa ser sustentado por grandes volumes de dados 

históricos, mas que diz pouco sobre as dinâmicas internas que moldam o metabolismo urbano. Na 

mesma linha, Athanassiadis et al. (2015) haviam previamente concluído que a grande maioria das 

pesquisas em MU fornece apenas um perfil ambiental sintético, sem abordar as especificidades internas 

da cidade, ou seja, que os sistemas urbanos eram considerados como uma “caixa preta”. 

Segundo Ravalde e Keirstead (2017), nessa representação – que é a mais recorrente nos trabalhos em 

MU – não se tem conhecimento dos processos dentro do sistema, apenas se observam os fluxos de 

recursos de entrada e saída (ver Figura 5). Os autores referem ainda que esta é a representação padrão 

dentro da engenharia de sistemas, e permite definir duas grandes categorias de métricas de desempenho: 

medidas absolutas (que são essencialmente uma soma ponderada de entradas e saídas, como é o caso 

dos cálculos de pegada ecológica) e índices de eficiência (expressos por uma razão entre variáveis, como 

por exemplo o volume de água consumida pelo total de água fornecida para expressar a eficiência do 

sistema de abastecimento de uma cidade). Sobre essa modelagem “caixa preta”, Goldstein et al. (2013) 
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afirmam ainda que, com as interações dos subsistemas urbanos permanecendo fora do escopo do 

modelo, as cidades são vistas apenas como usuárias dos fluxos metabólicos que elas exigem para manter 

suas operações e crescimento, e o objetivo do modelo é simplesmente a contabilização dessas demandas. 

 

Fig. 5 – Representação de um modelo “caixa preta”, no qual os processos internos são desconhecidos 

(Fonte: Ravalde e Keirstead, 2017) 

 

O Guia Eurostat é frequentemente citado como o principal referencial para a utilização deste modelo, 

por facilitar a coleta de informações para representação dos fluxos do sistema. Por requerer recursos de 

modelagem relativamente simples, a abordagem “caixa preta” é bastante utilizada para o estudo de séries 

temporais longas, que permitem avaliar as tendências de evolução do MU, uma vez que uma maior 

independência frente ao meio externo indica avanços na redução da linearidade dos processos 

metabólicos (Beloin-Saint-Pierre et al., 2017). 

Por sua maior simplicidade, os modelos de “caixa preta” são amplamente utilizados e compreendidos, 

porém fornecem muito pouca informação sobre os processos que ocorrem dentro dos limites urbanos 

(Ravalde e Keirstead, 2017). Entretanto, os sistemas urbanos são complexos, e as atividades internas 

entre os componentes metabólicos não devem ser ignoradas nas pesquisas sobre o MU (Huang, 2018). 

Assim, diversos autores tem buscado escapar do modelo “caixa preta” e analisar quantitativamente os 

aspectos metabólicos, como a produção, o consumo e a circulação dos insumos dentro e entre os 

componentes de um ecossistema urbano (Zhang, 2013). 

Em função disso, o modelo da “caixa cinzenta” foi desenvolvido como uma resposta às limitações dos 

modelos “caixa preta” e, em contraste com este, ele permite desagregar os fluxos de entrada e saída para 

diferentes componentes do MU (Beloin-Saint-Pierre et al., 2017). Na representação da “caixa cinzenta”, 

os analistas têm informações sobre os processos de conversão que ocorrem em meio urbano (ver Figura 

6), o que permite a identificação de simbioses que não poderiam ser descobertas pela simples análise 

das entradas e saídas gerais do sistema (Ravalde e Keirstead, 2017). 

Ainda segundo Ravalde e Keirstead (2017), os dois principais métodos que podem ser usados para 

derivar métricas da aplicação desse modelo são a análise da exergia 2de um sistema (isto é, as conversões 

entre as diferentes formas de energia) e a análise de rede ecológica (a avaliação das interações entre os 

diferentes processos para determinar seu grau de interdependência). 

 

2 Ravalde e Keirstead (2017) apresentam a definição de exergia proposta por Allwood e Cullen em seu livro 

Sustainable Materials - with Both Eyes Open (Cambridge, 2012): é a máxima energia útil que pode ser extraída 

de alguma fonte de energia. 
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Fig. 6 – Representação de um modelo “caixa cinzenta”, com a identificação de processos internos, como a 

conversão de energia, o abastecimento de água e a gestão de resíduos 

(Fonte: Ravalde e Keirstead, 2017) 

 

Os modelos de “caixa cinzenta” têm sido cada vez mais utilizados, pois oferecem um equilíbrio 

satisfatório entre o grau de detalhamento do sistema e os esforços necessários para sua modelagem. 

Estudos baseados nesse modelo trabalham com uma ampla gama de métodos de avaliação ambiental e 

os resultados analíticos são mais diretos para identificar os fluxos que resultam nos impactos ambientais 

mais relevantes de um MU. No entanto, a realização de análises temporais é mais improvável do que 

em modelos de “caixa preta”, dada a maior complexidade do modelo e a maior quantidade de dados 

necessária (Beloin-Saint-Pierre et al., 2017). Outro empecilho à propagação desses modelos são as 

dificuldades de compreensão e comunicação das suas métricas. Segundo Ravalde e Keirstead (2017), 

devem ser concentrados esforços para que os métodos de análise da exergia e os princípios de análise 

da rede ecológica possam ser melhor ensinados e comunicados aos decisores, como por exemplo por 

meio de ferramentas computacionais de fácil uso e técnicas de visualização informativa. 

Um aumento na complexidade em relação às “caixas cinzentas” leva ao que se denomina de modelos 

de rede. Estes, tais como os seus predecessores, permitem desagregar os fluxos de entrada e saída para 

diferentes componentes do MU, porém apresentam a mais valia de permitir a descrição das inter-

relações entre os componentes. Esse modelo é frequentemente associado a uma perspectiva de análise 

do ciclo de vida para a realização de estudos setoriais, isto é, para o componente em estudo, para além 

das interações metabólicas interiores ao espaço urbano, são consideradas também todas aquelas 

referentes ao seu ciclo produtivo, da extração do recurso à destinação final do resíduo. No entanto, o 

principal ponto fraco destes modelos é decorrente de sua elevada complexidade, o que torna a sua 

viabilização onerosa em termos de tempo e tecnicamente desafiadora em função da grande quantidade 

de dados necessária para tal (Beloin-Saint-Pierre et al., 2017). 

A Figura 7, a seguir, traz um quadro-resumo comparativo das três estratégias de modelagem aqui 

apresentadas, bem como suas principais vantagens e desvantagens. 
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Fig. 7 – Comparação entre as três estratégias de modelagem para os estudos de metabolismo urbano  

(Fonte: Beloin-Saint-Pierre et al., 2017) 

 

2.4 Aplicação do metabolismo ao planejamento urbano 

Segundo Pincetl et al. (2012), o metabolismo urbano tem o potencial para ser uma importante ferramenta 

de apoio aos planejadores urbanos na solução dos atuais dilemas energéticos e ambientais. Do ponto de 

vista funcional, Kennedy et al. (2011) alegam que, desde a sua concepção por Wolman em 1965, os 

estudos de MU sempre tiveram um caráter eminentemente prático, isto é, que não deveria ficar restrito 

ao debate na esfera científica. Com base em sua revisão de literatura, os autores enquadraram quatro 

principais ramos de aplicação prática do conceito: a obtenção de indicadores ambientais para análises 

de sustentabilidade; a produção de insumos e dados para a elaboração de inventários de GEE; o 

desenvolvimento de modelos matemáticos dinâmicos que permitem o teste de hipóteses e, portanto, a 

avaliação dos possíveis efeitos de novas políticas ou soluções tecnológicas; e, por fim, uma ferramenta 

de suporte para o desenho urbano, com vistas ao desenvolvimento de infraestruturas urbanas mais 

“sustentáveis”. 

Ravalde e Keirstead (2017), por sua vez, identificaram quatro vertentes de contribuição do conceito de 

metabolismo ao entendimento da sustentabilidade urbana: permitir uma comparação no consumo de 

recursos entre cidades ou mesmo entre ramos de atividades dentro de uma mesma cidade; fornecer dados 

de entrada para outros tipos de análise, como inventários de GEE e cálculos de pegada ecológica3; 

permitir o entendimento e a modelagem de fluxos e interações em meio urbano, através sobretudo de 

 

3 A "pegada ecológica" calcula os padrões de consumo de recursos e de geração de resíduos de um sistema para 

determinar a área terrestre equivalente necessária para lhe sustentar (Rees, 1992). 
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modelos matemáticos e computacionais; e para correlacionar os padrões de consumo à outras variáveis 

dependentes, como por exemplo a produção de resíduos ou a poluição e estresse hídricos. 

Para Gonzalez-Garcia et al. (2018), embora o MU seja originalmente focado apenas na avaliação 

ambiental, a análise da sustentabilidade social e econômica também é obrigatória. Uma vez que o 

funcionamento e o crescimento de cada cidade são reflexos diretos de sua estrutura social e econômica, 

deve ser considerada a redução das pressões ambientais com ênfase no impacto socioeconômico. Posto 

isto, os autores complementam que, para além das variáveis tipicamente avaliadas pelo MU – como o 

consumo de água e energia e a produção de resíduos - outros indicadores deveriam ser tidos em conta, 

tais como a densidade urbana, densidade de áreas verdes, disponibilidade de habitações, acessibilidade 

e proximidade a serviços e instalações essenciais, educação, emprego, segurança dos cidadãos e a 

mobilidade urbana. 

Kuhn et al. (2017), tal como Pincetl et al. (2012), destacam que as ações de planejamento urbano podem 

ocorrer em diferentes escalas administrativas, da nacional à “microlocal”, isto é, inferior ainda à escala 

municipal. Por conseguinte, o suporte à tomada de decisão nas atividades relacionadas a cada escala de 

ação envolverá demandas por informações distintas. Kuhn et al. (2017) exemplificam que, nas escalas 

nacional e regional de planejamento, os resultados dos estudos de MU podem ser agregados sob a forma 

de indicadores e, desse modo, permitem monitorar e comparar municípios entre si, assim como 

indicadores locais com indicadores regionais e nacionais, enquanto na escala local os resultados podem 

ser integrados aos relatórios de diagnósticos ambientais, para servir de suporte ao desenvolvimento de 

planos e políticas locais. Ademais, os autores destacam que resultados de estudos de MU também podem 

ser usados para investigar efeitos de futuras mudanças nos fluxos municipais, por meio da elaboração 

de cenários associados às tendências observadas, ao longo de séries temporais, para o comportamento 

de um ou mais fluxos. 

As diferentes escalas administrativas estão também associadas à forma de “ver” a cidade, que são bem 

exemplificadas pela representação gráfica das cidades conforme a escala de um mapa, como ilustra a 

Figura 8. Ou seja, se na escala nacional as cidades são meros pontos no território, desprovidas de uma 

forma que as diferenciem entre si, na escala local as mesmas adquirem a dimensão territorial que lhes é 

própria, e se podem perceber os nuances morfológicos de seu tecido urbano. 

 

Fig. 8 – A cidade vista por diferentes escalas: da “cidade-ponto” à cidade enquanto território  

(Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de base do Google Maps e de imagem do AZVA visuals4) 

 

4 Imagem disponível em https://azvavisuals.com/pt/mapa-turistico-do-porto/#gallery 
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A diminuição da escala, da cidade-ponto à cidade-território, pode ser correlacionada com o aumento de 

complexidade dos modelos de MU. Dessarte, a “cidade-ponto” pode ser equiparada à “caixa-preta”, em 

que se desconhecem os processos internos, enquanto que a análise de um sistema urbano à escala mais 

aproximada, tal como os modelos de rede, permite inferir inter-relações entre a morfologia e os 

processos metabólicos, como por exemplo efeitos da política de ocupação e uso do solo nos padrões de 

mobilidade ou das diretrizes construtivas no consumo de recursos tanto durante a fase de obras quanto 

na posterior manutenção das instalações. Nesse âmbito, Deilmann (2009) afirma que a abordagem de 

metabolismo também pode ser incluída no debate da influência da forma da cidade no seu consumo de 

recursos e na geração de resíduos (conforme citado por Kuhn et al., 2017). 

O uso do conceito de MU aplicado em um contexto de desenho urbano é relativamente recente. Kennedy 

et al. (2011) destacam como pioneiro o livro Netzstadt, de Oswald e Baccini (2003), no qual os autores 

buscam indicar como uma combinação de ferramentas morfológicas e fisiológicas pode ser usada no 

processo de reconstrução da cidade. Outros trabalhos evidenciados por Kennedy et al. (2011) foram a 

reconstrução da cidade de Nova Orleans após a passagem do furacão Katrina, relatada por Quinn (2007), 

na qual a perspectiva do MU foi utilizada por alunos da Escola de Arquitetura do Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT) para a elaboração do redesenho da cidade, e também o desenho, por estudantes 

de Engenharia Civil da Universidade de Toronto, para a requalificação da área das Portlands, na zona 

costeira da cidade. Ao rastrearem os fluxos de água, energia, nutrientes e materiais em um sistema 

urbano, ele pode ser projetado de modo a minimizar a entrada de recursos e a produção de resíduos, 

aproximando-se, portanto, de um metabolismo circular desejável para as cidades sustentáveis. 

Ainda de acordo com Kennedy et al. (2011), significativos progressos têm sido alcançados pela indústria 

da “construção sustentável” no acompanhamento dos fluxos de energia e materiais na escala do edifício, 

de modo que o desafio passa para a ampliação da escala, pelo projeto de bairros e cidades sustentáveis. 

Chrysoulakis et al. (2013) referem a relevância desse desafio frente aos fluxos de energia, água, carbono 

e poluentes, notoriamente pela busca de ganhos de eficiência nos processos e pela promoção de maiores 

interações entre os mesmos, com vista a propiciar a reciclagem e reutilização dos insumos e, em 

consequência, uma minimização do consumo de recursos. 

Se, por um lado, os avanços no campo das ciências biofísicas fornecem métodos e modelos para estimar 

os fluxos supracitados em escala local, a comunicação para transmitir esse novo conhecimento e suas 

implicações aos usuários finais, os profissionais de planejamento urbano, permanece um constante 

empecilho (Chrysoulakis et al., 2013). Objetivando a criação de uma ponte entre ambos os lados (as 

ciências e os planejadores) e a introdução de estratégias inovadoras para o planejamento e desenho 

urbanos na Europa foi criado o projeto BRIDGE (sustainaBle uRban plannIng Decision support 

accountinG for urban mEtabolism). Este, através do desenvolvimento de um Sistema de Apoio à 

Decisão (SAD), buscou fornecer uma avaliação estruturada dos processos de MU em diferentes cenários 

de planejamento e prover métodos para análise comparativa, classificação e seleção desses cenários. 

Dessa maneira, os objetivos do projeto foram: fornecer meios para quantificar os fluxos de energia, 

água, carbono e poluentes em escala local, seus impactos ambientais e benefícios socioambientais em 

potencial deles derivados; apoiar a promoção de estratégias de planejamento sustentável; fornecer meios 

para otimizar recursos no planejamento urbano; envolver as partes interessadas, nas esferas local e 

regional, desde o início do projeto; apoiar a implementação da política da UE em matéria de ambiente 

urbano; e ilustrar as vantagens econômicas da incorporação de questões ambientais de maneira rotineira 

nas decisões de planejamento urbano (www.bridge-fp7.eu). 

A ferramenta foi testada em cinco cidades bastante distintas (Helsinki, Atenas, Florença, Londres e 

Gliwice), sendo os objetivos definidos em conjunto com os usuários finais, com ênfase nas interações 
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entre os elementos ambientais (fluxos de energia, água, carbono e poluentes) e os componentes 

socioeconômicos (custos de investimento, habitação, emprego, etc.) da sustentabilidade urbana. Embora 

os testes tenham produzido resultados que cumpriram com o objetivo do projeto, Chrysoulakis et al. 

(2013) apontam que nenhuma das alternativas de planejamento urbano consideradas mostrou-se robusta 

em todas as dimensões de sustentabilidade abrangidas pelo estudo. Apesar disso, por mais que uma tal 

ferramenta não simplifique o processo de planejamento urbano e que sua implementação na fase de 

planejamento possa ser limitada pela falta de recursos e corpo técnico nos municípios, os autores 

destacam sua relevância por fornecer aos profissionais insights significativos para uma tomada de 

decisão mais informada. 

Outra iniciativa que visa aproximar os estudos de UM à prática do planejamento urbano baseia-se no 

desenvolvimento da Avaliação do Impacto Metabólico (do inglês, Metabolic Impact Assessment - MIA) 

de forma a viabiliza-la como um instrumento de planejamento inovador, capaz de permitir a melhoria 

na eficiência metabólica urbana. Em linhas gerais, essa metodologia busca operacionalizar a avaliação 

do impacto de uma determinada proposta de desenvolvimento sobre o desempenho metabólico existente 

de uma cidade, metrópole ou região da cidade. Para além do conceito de UM, o desenvolvimento do 

MIA buscou influências em diversos métodos, como o Estudo de Impactos Ambientais, a Avaliação 

Ambiental Estratégica, a Análise de Limiares (do inglês, Threshold Analysis) e Análise da Adequação 

ao Uso do Solo (do inglês, Land Suitability Analysis) (Pinho et al., 2012). 

A aplicação da metodologia pode ser dividida em seis etapas, como apresentado por Pinho et al. (2012): 

primeiramente, é preciso definir o escopo, que abrange a definição das áreas de estudo e de intervenção. 

A seguir, é elaborada uma caracterização metabólica da área de estudo, que normalmente corresponde 

à cidade ou metrópole na qual o projeto está a ser proposto. A terceira fase refere-se à modelagem da 

área de intervenção, de modo que, na fase seguinte, procede-se à superposição dos dois modelos com 

vistas à avaliação dos impactos do empreendimento proposto no metabolismo global da área de estudo. 

A quinta etapa corresponde à busca de alternativas locacionais para o projeto, e a repetição das fases 3 

e 4 para cada alternativa considerada, de modo a se obter uma comparação de resultados entre todas as 

hipóteses levantadas. Por fim, diante da opção escolhida, são incorporadas recomendações para adaptar 

a intervenção estudada às circunstâncias específicas da área de estudo, a fim de melhorar o desempenho 

metabólico da proposta e, consequentemente, da cidade em geral. Essas diversas etapas do procedimento 

de avaliação do MIA estão apresentadas na Figura 9. 

Para fins de estudo e teste do método, o MIA foi aplicado na avaliação de um desenvolvimento regional 

já em execução na cidade do Porto – o Plano de Pormenor das Antas. Embora tenha produzido resultados 

promissores, esse ensaio evidenciou duas grandes barreiras à aplicabilidade do método: uma relacionada 

à própria complexidade metodológica, tanto do ponto de vista da modelagem quanto da requisição de 

dados em quantidade e qualidade; outra relacionada ao suporte institucional, isto é, à necessidade de 

fornecer ao MIA um enquadramento processual que permita sua incorporação aos procedimentos 

existentes de Avaliação Ambiental Estratégica (CITTA – FEUP). Segundo Pinho et al. (2012), o MIA 

não deve ser visto como um substituto ao Estudo de Impactos Ambientais e nem à Avaliação Ambiental 

Estratégica, mas sim um processo independente que, se incorporado aos processos supramencionados, 

pode melhorar a qualidade da análise e os resultados da avaliação, em especial se aplicado em projetos 

de desenvolvimento urbano ou planos cujo alcance corresponda à esfera global da cidade. 

Dado o caráter recente e ainda experimental de ambos projetos aqui referidos, ainda não se encontram 

na literatura estudos que efetuem uma comparação entre os mesmos, quer na esfera metodológica, quer 

por meio de estudos de caso para avaliação dos resultados. Sob a perspectiva dos componentes do MU 

levados em consideração, o BRIDGE se restringe à análise de quatro fluxos: energia, água, carbono e 

poluentes (Chrysoulakis et al., 2013), enquanto o MIA é mais abrangente, ao considerar energia, água, 
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materiais e uso do solo (Pinho et al., 2012). Esses componentes podem ser abordados de forma separada, 

nos modelos de “caixa preta” ou “caixa cinzenta”, abordados previamente. Porém, em um contexto de 

sustentabilidade, que envolve a busca por um aumento na “circularidade dos fluxos metabólicos”, o 

entendimento das inter-relações entre os componentes – os chamados “nexos” – torna-se essencial. De 

especial interesse para esse trabalho é o nexo água-energia (muitas vezes englobado dentro da tríade 

água-energia-alimentos), que será objeto do item a seguir. 

 

Fig. 9 – Procedimento de avaliação do MIA  

(Fonte: Pinho et al., 2012) 

  



O mapeamento da eficiência hidroenergética de sistemas de águas e esgotos como ferramenta para o planejamento urbano 

 

22 

2.5 Os nexos água-energia-alimentos e água-energia 

2.5.1 INTRODUÇÃO AO CONCEITO – O NEXO ÁGUA, ENERGIA E ALIMENTOS 

Água, energia e alimentos são insumos essenciais para a vida e para as atividades humanas (Artioli et 

al., 2017; Heard et al., 2017) e são providos a partir de cadeias complexas, entre as quais há constantes 

compensações não lineares (Giatti et al., 2016). Apesar disso, a disponibilidade desses insumos não é 

universal. Segundo apontado por Alstone et al. (2015) (citado por Bieber et al., 2018), ainda há 1,3 

bilhão de pessoas no mundo sem acesso à eletricidade. O aumento da eletrificação, porém, costuma 

refletir-se no aumento da demanda de água, em função, entre outros, de uma matriz energética ainda 

muito assente nas usinas térmicas. No entanto, estima-se que o número de pessoas cujo direito à água 

não esteja satisfeito possa chegar a 3,5 bilhões, enquanto projeta-se que mais de 40% da população 

mundial irá residir em áreas de severo estresse hídrico em 2050 (WWAP, 2014). Para além disso, como 

resultado do crescimento populacional, os atuais sistemas de energia e água urbana têm se expandido, 

colocando pressão crescente sobre as terras cultiváveis e as águas interiores usadas para a produção de 

alimentos, muito embora o próprio crescimento da população também acarrete no aumento da demanda 

alimentar (Bieber et al., 2018). Esse cenário, associado a eventos disruptivos decorridos nas últimas 

décadas, como as crises de abastecimento, sobretudo nos países emergentes, puseram em evidência o 

debate sobre a interdependência e os limites entre essas cadeias, e a necessidade de uma integração 

intersetorial da produção e da provisão desses recursos (Artioli et al., 2017). Segundo Heard et al. 

(2017), entender como os sistemas de água, energia e alimentos interagem e gerenciar seus impactos 

ambientais será uma tarefa primordial para a criação de um futuro sustentável. 

Hoff (2011) afirma que a satisfação das necessidades humanas se constitui muito mais por cadeias de 

elevadas interdependências e contingenciamentos intersetoriais do que pela desejável busca de sinergia 

e otimização de recursos. À luz desse reconhecimento, e dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, 

tem emergido uma proposta de abordagem intersetorial, definida como o nexo água, energia e alimentos 

(AEA), como exemplifica a Figura 10.  

 
Fig. 10 – O nexo água-energia-alimentos  

(Fonte: Adaptado a partir de Bieber et al., 2018) 
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Como exemplos de interações entre os recursos, Heard et al. (2017) e Bieber et al. (2018) apontam para 

a energia incorporada aos alimentos (inserida no processo produtivo desde o cultivo de insumos 

agrícolas até o processamento fabril e mesmo no ato de cozinhar), a água necessária para irrigação das 

culturas e produção alimentar, a conversão de rejeitos alimentares em energia, pela produção de gás 

metano, o consumo energético requerido para a operação de sistemas urbanos de águas e esgotos, a 

utilização de água para produção de energia, entre outros. 

O nexo é, portanto, um aparato valioso para visualizar as conexões entre esses recursos críticos e se 

coloca como uma proposição de busca de eficiência sistêmica, como uma reflexão e como um 

contraponto ao desempenho isolado dos distintos setores (Giatti et al., 2016). Chen e Chen (2016) 

ressaltam a importância do estudo dos nexos na busca de soluções equilibradas não apenas para 

problemas de disponibilidade de recursos, mas também econômicos e ambientais, enquanto Lubega e 

Farid (2014) destacam a necessidade de entender e quantificar essas interações de modo a atender às 

demandas futuras sem sacrificar qualquer componente do nexo. Na mesma linha, Villaroel Walker et al. 

(2014) enfatizam a necessidade de uma abordagem sistemática para tratar os impactos ambientais e 

socioeconômicos dessas inter-relações e permitir a avaliação de estratégias otimizadas para 

investimentos em infraestrutura. 

Essa abordagem intersetorial foi alçada a assunto político crucial por organizações internacionais, 

notoriamente a ONU e o Fórum Econômico Mundial, que se concentram nos riscos de falhas no nexo – 

por exemplo, as crises de abastecimento – e na ligação entre a segurança na disponibilidade de recursos 

e o crescimento econômico (Artioli et al., 2017). Nesse âmbito, Bieber et al. (2018) destacam que, dos 

17 objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU em 2015, 10 possuem 

relações diretas ou indiretas ao nexo AEA, os quais se encontram ilustrados na Figura 11. 

 
Fig. 11 – Objetivos para o desenvolvimento sustentável com relação, direta ou indireta, ao nexo AEA 

(Fonte: Bieber et al., 2018) 

 

Esse enquadramento sugere o que alguns autores denominam uma "abordagem nexos" na formulação 

de políticas (Muller, 2015, Al-Saidi e Elagib, 2017 e Artioli et al., 2017), abordagem essa que, segundo 

Artioli et al. (2017), defende que a governança do uso dos recursos e da prestação dos serviços deve 

abordar os múltiplos caminhos causais pelos quais os sistemas de água, energia e alimentos interagem 

uns com os outros, tendo como pressuposto a interdependência entre os mesmos. Ainda segundo os 

autores, a abordagem nexos percebe a integração como um passo fundamental para garantir a segurança 

dos recursos em um contexto global de demandas crescentes e competitivas entre si. 
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Não obstante a relevância do debate, diversos autores consideram o nexo AEA um conceito muito 

amplo, de difícil aplicação prática e operacionalização. Entre outros, Al-Saidi e Elagib (2017) reforçam 

a necessidade de se concentrar nos subelementos do nexo de forma a obter uma abordagem mais 

concreta e que possibilite melhorar as ferramentas de análise das interações cruciais entre os recursos. 

Posto isto, no âmbito do presente trabalho, o enfoque será dado apenas ao nexo água-energia. 

 

2.5.2 O NEXO ÁGUA - ENERGIA 

Kenway (2012) afirma que, embora o nexo água-energia seja amplamente discutido, ele é mal definido. 

Em sua pesquisa, o autor considera que o nexo representa as interconexões ou relações de causa e efeito 

entre a água e a energia, similar ao previamente exposto para o nexo AEA. Essa definição, não obstante 

seja bastante vaga, permanece a mais largamente empregada no debate científico, como evidenciam os 

trabalhos de Chhipi-Shrestha et al. (2017), Lee et al. (2017), Wang et al. (2017), Dai et al. (2018) e 

Khalkhali et al. (2018), entre outros. Lubega e Farid (2014), por sua vez, embasam-se em diversos outros 

autores para adotar uma designação mais sistêmica, isto é, que define o nexo como um macrossistema 

composto por um conjunto de infraestruturas necessárias para compor uma cadeia produtiva completa 

para a energia, e outro conjunto referente à cadeia produtiva da água. Embora mais específica que a 

primeira, ambas as definições são compatíveis, já que um sistema necessariamente pressupõe interações 

entre seus componentes. 

Na prática, o cerne do nexo assenta que grandes volumes de água são consumidos diariamente, a partir 

de diversas fontes, para os processos de geração de eletricidade, ao passo que, simultaneamente, a 

extração, o tratamento e o abastecimento de água, bem como o tratamento das águas residuais, dependem 

de quantidades significativas de energia elétrica. Segundo Nair et al. (2014), o nexo pode ser abordado 

de duas maneiras: com enfoque no uso da água pelos sistemas de produção de energia, ou com enfoque 

no uso de energia pelos sistemas hídricos. 

Conforme WWAP (2014), a água é crucial para a energia, pois é utilizada nas indústrias extrativas para 

produzir combustíveis como carvão, urânio, petróleo e gás, é um insumo para culturas energéticas como 

milho e cana-de-açúcar, é força motriz das turbinas hidrelétricas e a vapor e também é necessária para 

fins de resfriamento na maioria das usinas. O mesmo relatório ainda aponta que a produção energética 

é responsável por uma fração significativa do consumo de água quando observada à escala nacional, 

podendo mesmo ultrapassar 50% em alguns países desenvolvidos cuja matriz energética assenta 

sobretudo em usinas térmicas. Wakeel et al. (2016) chegam ainda a afirmar que, em escala global, o 

setor energético é o segundo maior consumidor de água, com um consumo estimado em 583 bilhões de 

metros cúbicos no ano de 2010, o que representa 15% do total da água consumida no planeta. 

Por outro lado, a energia é necessária para dois componentes do fornecimento de água: bombeamento e 

tratamento. No primeiro caso, a energia requerida é função tanto do desnível topográfico e da distância 

a ser percorrida quanto de características intrínsecas à infraestrutura, como o diâmetro do tubo e o atrito. 

Já a quantidade de energia consumida nos processos de tratamento de água e esgoto depende de fatores 

como a qualidade da água de origem, o grau e os tipos de tratamento usados pela instalação, bem como 

o próprio layout da planta. Mananciais superficiais, como rios e lagos, estão mais sujeitos à poluição e 

requerem, normalmente, processos mais complexos de tratamento, ao passo que águas subterrâneas, em 

geral de boa qualidade, requerem bastante energia para sua extração (WWAP, 2014). Para exemplificar, 

a Figura 12, a seguir, apresenta valores médios de energia requerida para a produção de 1 m3 de água 

potável a partir de distintas origens. Vakilifard et al. (2018) indicam que a indústria da água é 

responsável por 2% a 3% do consumo anual de energia a nível mundial, mas que este valor chega a 13% 

no caso dos Estados Unidos, representando também 5% de todas as emissões nacionais de GEE. 
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Fig. 12 – Energia requerida para a produção de 1 m3 de água potável a partir de distintas origens 

(Fonte: WWAP, 2014) 

 

Tsolas et al. (2018) propõem uma representação gráfica do nexo como um sistema composto por redes 

interligadas de energia e de água, isto é, tal como a definição adotada por Lubega e Farid (2014). Para 

além disso, os autores consideram que essa abordagem é altamente escalonável, ou seja, um nexo maior 

pode ser visto como uma rede de múltiplos nexos menores, cada qual com suas próprias entradas, saídas, 

fontes e sumidouros, como ilustra a Figura 13. Para os autores, no caso eventual de não se observarem 

trocas de insumos entre as redes, um nexo se reduz a duas redes independentes de água e energia. 

 

Fig. 13 – Representação gráfica do nexo água-energia 

(Fonte: Tsolas et al., 2018) 
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Se a representação proposta por Tsolas et al. (2018) é puramente conceitual e orientativa, devendo ser 

desenhada conforme os limites do quadro que se pretenda estudar, a concebida por Lubega e Farid 

(2014) é mais específica ao buscar traçar um panorama completo do nexo, isto é, do macrossistema 

composto pelos subsistemas de energia, águas e águas residuais, tal como apresentado na Figura 14. 

Esta concepção, no entanto, ignora a etapa do consumo de água: a água potável é vista como uma saída 

do sistema, assim como as águas residuais destinadas à reutilização, ao passo que o efluente oriundo das 

redes coletoras de esgoto é considerado uma entrada no sistema. Outras entradas consideradas são as 

matérias-primas para produção dos combustíveis, irradiação solar e o vento, enquanto outras saídas são 

todos os tipos de perdas de água e energia, para além da energia produzida e destinada a fins que não a 

produção de água. 

 
Fig. 14 – Representação gráfica do macrossistema do nexo água-energia. 

(Fonte: Lubega e Farid, 2014) 

 

A interdependência entre os recursos, embora não seja fato inédito (pelo contrário, já desde tempos 

primitivos o homem utilizava a energia da água como força motriz de sistemas mecânicos), tem se 

tornado mais crítica devido a quatro grandes tendências globais, como apontado por Lubega e Farid 

(2014): 

• o crescimento nas demandas totais de água e energia acarretado pelo crescimento populacional; 

• o crescimento nas demandas per capita dos recursos em razão do crescimento econômico; 

• as distorções na disponibilidade de água potável, agravadas pelas mudanças climáticas; e 
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• intensificação dos usos em razão de avanços tecnológicos (como padrões aprimorados de 

tratamento de águas ou a lavagem dos gases de combustão de usinas termelétricas) e do 

envelhecimento/deterioração de infraestruturas, que ocasionam maiores perdas. 

A crescente preocupação com a segurança hídrica e energética face às tendências supracitadas tem 

levado a um boom de pesquisas sobre o nexo. Segundo Nair et al. (2014), o uso de água pelos sistemas 

de energia é um problema relativamente melhor estudado devido à maior importância dada ao mesmo 

por pesquisadores e planejadores. O aspecto do uso energético pelos sistemas de água, no entanto, só 

recentemente começou a chamar a atenção dos pesquisadores. Em resultado disto, existem ainda poucos 

estudos que investigaram exaustivamente a intensidade energética dos serviços de água e os impactos 

ambientais associados a eles. 

Vakilifard et al. (2018) afirmam que, embora, em comparação com outros setores, o consumo energético 

pela indústria da água (2 a 3%, como referido anteriormente) seja relativamente baixo, o mesmo tem 

aumentado. Segundo os autores, diante do crescimento populacional mundial e do cenário de aumento 

na escassez de água, é previsível que a implantação de tecnologias como a dessalinização nos sistemas 

de abastecimento de água se torne inevitável, levando a uma maior intensidade de energia associada ao 

sistema de água no futuro. Por exemplo, Ananda (2018) refere os impactos da seca do milênio 

(millennium drought) na Austrália, que desencadeou investimentos maciços em opções de fornecimento 

de água independentes do clima, como usinas de dessalinização em grande escala. Para o autor, diante 

desse contexto, é essencial que as concessionárias dos serviços desenvolvam uma maior compreensão 

de seus perfis de uso de energia e reavaliem, sempre que possível, as operações intensivas em energia. 

Como agravante, Ananda (2018) destaca que o aumento dos custos de energia representa um desafio 

considerável para as concessionárias de água, em face dos crescentes custos operacionais. Dado que as 

despesas com energia são um componente substancial do dispêndio operacional total, a ineficiência 

energética afeta a eficiência e o crescimento da produtividade do setor de águas urbanas. Eventualmente, 

esses custos são repassados para os consumidores de água, de modo que se tornam necessárias reformas 

no setor, não apenas para garantia da segurança hídrica, mas também a acessibilidade econômica dos 

serviços. 

Lubega e Farid (2014), em sua revisão sobre o nexo, destacam diversos trabalhos que apresentaram um 

panorama geral dos vários desafios relacionados ao assunto e trabalhos que propuseram avaliações 

empíricas ou o desenvolvimento de modelos para descrever a intensidade energética das tecnologias do 

sistema produtivo da água ou a intensidade hídrica dos sistemas energéticos. Segundo os autores, no 

entanto, há uma carência de literatura sobre o desenvolvimento de ferramentas para o gerenciamento 

integrado de sistemas de fornecimento de eletricidade e água. 

Em pesquisa mais recente, Dai et al. (2018) identificaram uma ampla variedade na escala dos trabalhos, 

tanto de abordagem, com estudos de nível micro à macro, quanto de abrangência geográfica, da esfera 

local à global. As pesquisas em nível micro, cujo enfoque é dado a apenas uma das interações entre água 

e energia, concentram-se principalmente na avaliação dos fluxos de recursos em setores econômicos 

específicos, como por exemplo o cálculo de pegadas hídricas em formas específicas de produção de 

energia. Já os estudos de nível macro, que abordam diversas relações entre os recursos, visam geralmente 

avaliar e guiar a gestão da água e da energia em diferentes escalas geográficas, como é o caso das 

análises de disponibilidade de recursos e previsões que buscam contemplar os sistemas completos de 

água ou energia (ou ambos) de uma cidade, região, estado, país ou mesmo em escala transnacional (ver 

Figura 15). 

Ainda segundo Dai et al. (2018), estudos a nível macro, mais abrangentes, são necessários para aumentar 

a base de conhecimento sobre como ajudar tomadores de decisão a resolver problemas no gerenciamento 
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de recursos regionais. Entretanto, os autores apontam que ainda são poucos os estudos que fazem essa 

análise mais abrangente do nexo em uma escala geográfica relevante do ponto de vista prático, como o 

nível municipal, e que os exemplos existentes utilizam diferentes métodos e modelos, formando um 

conjunto de métodos e ferramentas de modelagem que é crescente conforme o desenvolvimento das 

pesquisas sobre o nexo. 

 
Fig. 15 – O quadro conceitual das diferentes escalas dos estudos do nexo água-energia. 

(Fonte: Dai et al., 2018) 

 

Kenway (2012) classifica os métodos de estudo do nexo em qualitativos ou quantitativos. Os primeiros 

são relevantes por ajudarem a esclarecer a influência de fatores físicos, sociais, legais ou econômicos 

sobre as tendências e o comportamento das interconexões entre os recursos, entretanto, para o autor, um 

tratamento quantitativo é necessário para simular mudanças, estabelecer desempenhos e determinar 

fatores-chave em sistemas complexos como os abrangidos pelo nexo. Dentre a diversidade de métodos 

existentes, são destacadas pelo autor três abordagens quantitativas principais: as modelagens 
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mecanicistas5, as modelagens de entradas e saídas e as análises de metabolismo/ciclo de vida. O autor 

refere que, embora a modelagem mecanicista seja adequada para simular impactos diretos e / ou 

indiretos de componentes dos sistemas de águas urbanas, poucos são os estudos que passam para a 

validação (por exemplo, através do monitoramento) dos resultados da modelagem e, em consequência, 

permanecem teóricos, com pouca análise empírica para identificar quão bem fundamentados eles são na 

realidade. Os modelos de entradas e saídas capturam as cadeias de suprimento globais que conectam os 

sistemas urbanos com regiões externas e podem rastrear os impactos ambientais transfronteiriços aos 

sistemas urbanos, porém encontram dificuldades de aplicação no âmbito das cidades dada a recorrente 

indisponibilidade de dados nessa escala (Heard et al., 2017). Já os modelos de metabolismo/avaliação 

de ciclo de vida, como observado em itens anteriores, também têm encontrado dificuldades para transitar 

da esfera acadêmica para a prática. Para além disso, Dai et al. (2018) observam a dificuldade de avaliar 

e comparar as experiências e vantagens relativas de replicar ou modificar esses modelos e métodos em 

diferentes contextos. 

Dentre as duas abordagens do nexo referidas por Nair et al. (2014) previamente mencionadas, o presente 

trabalho se enquadra no enfoque do uso de energia pelos sistemas hídricos, nomeadamente os sistemas 

de águas urbanos, isto é, o sistema de abastecimento de água (SAA) e o sistema de esgotos (SES). Desse 

modo, com base no referencial teórico exposto no presente capítulo, o item seguinte se propõe a explorar 

os sistemas de águas urbanos sob a ótica do nexo água-energia, tanto do ponto de vista do debate teórico 

científico quanto da sua aplicação prática para os prestadores de serviço, nomeadamente em Portugal e 

no Brasil. 

  

 

5 Uma modelagem mecanicista aborda um sistema complexo como um mecanismo, isto é, permite examinar o 

funcionamento de suas partes individuais e a maneira como elas são acopladas. 
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3      
O NEXO ÁGUA-ENERGIA APLICADO 

AOS SISTEMAS DE ÁGUAS URBANAS 

 

 

3.1 O sistema de águas urbanas sob a ótica do nexo água-energia 

3.1.1 O CICLO URBANO DA ÁGUA 

O ciclo da água de uma área urbana começa com a captação do recurso, em uma ou mais fontes 

superficiais ou subterrâneas, seguido de transporte, tratamento em uma Estação de Tratamento de Águas 

(ETA) e distribuição para o usuário final. Após o uso, a água residual é coletada, por vezes misturada 

com o escoamento da água da chuva, e transportada para uma Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR). O efluente tratado é, em alguns casos, reaproveitado, mas mais frequentemente 

descarregado em corpo hídrico superficial, como rios, lagos ou o mar. Após a descarga, a água tratada 

volta a integrar o ciclo natural e, eventualmente, retornará à zona urbana, fechando o dito ciclo urbano 

da água, como ilustrado na Figura 16. 

 

Fig. 16 – O ciclo urbano da água 

(Fonte: portal da empresa Águas do Norte6) 

 

Este ciclo compreende, portanto, a captação e retirada de água, tratamento de água potável, distribuição, 

consumo, tratamento de águas residuais, reciclagem e descarga, e pode ser dividido em três fases 

principais: antes, durante e após o uso (ou água potável, “água da torneira” e águas residuais, 

respectivamente), uma vez que as suas características iniciais e finais diferem em cada estágio (Elías-

Maxil et al., 2014).  

 

6 Imagem disponível em https://www.adp.pt/pt/atividade/o-que-fazemos/o-ciclo-urbano-da-agua/?id=28 

https://www.adp.pt/pt/atividade/o-que-fazemos/o-ciclo-urbano-da-agua/?id=28
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Posto isso, pode se afirmar que o objetivo do setor de águas é fornecer água própria para o consumo aos 

diversos usuários (domésticos, comerciais, públicos e industriais), coletar as águas residuais resultantes 

dos seus usos, remover os poluentes antes de liberar a água tratada resultante para o meio ambiente e 

por fim descartar os poluentes oriundos do tratamento de maneira segura (Villaroel Walker et al., 2014). 

Todos esses processos são intensivos em energia, tornando a mesma uma parte significativa das despesas 

operacionais associadas ao setor. 

Tal como dito em item anterior deste trabalho, a energia é necessária sobretudo para duas atividades do 

ciclo: bombeamento e tratamento. No estágio antes do uso, que envolve a captação, a potabilização e a 

distruibuição da água até os pontos de consumo, a energia elétrica é a principal forma utilizada, 

sobretudo para o bombeamento e transporte do recurso. Na fase após o uso, a necessidade de energia 

está associada ao transporte – muitas vezes por bombeamento – das águas residuais até a ETAR, e 

também ao próprio processo de tratamento que costuma requerer sistemas de aeração dada a sua natureza 

essencialmente biológica (Elías-Maxil et al., 2014). A etapa de uso, que fica fora do escopo de diversas 

pesquisas, também requer grandes quantidades de energia, sobretudo para o aquecimento da água para 

atividades cotidianas como os banhos e a lavagem de roupas (McMahon e Price, 2005). Na Figura 17, 

a seguir, está ilustrado o ciclo urbano da água, suas principais etapas e também o tipo de energia – 

elétrica ou térmica – envolvida em cada uma.  

 

Fig. 17 – O ciclo urbano da água e os tipos de energia envolvida em cada etapa 

(Fonte: Elías-Maxil et al., 2014) 

 

Diante desse panorama, o setor de águas é comumente percebido como uma necessidade do ponto de 

vista da saúde (distribuição da água potável) e do meio ambiente (tratamento das águas residuais) que é 

destinada a resultar em gastos contínuos (Villaroel Walker et al., 2014). Segundo Brandt et al. (2011), 

uma pesquisa global promovida pela Global Water Research Coalition (GWRC) e pela United Kingdom 



O mapeamento da eficiência hidroenergética de sistemas de águas e esgotos como ferramenta para o planejamento urbano 

 

33 

Water Industry Research (UKWIR) concluiu que o bombeamento é a operação mais significativa em 

sistemas de abastecimento de água, correspondendo a mais de 80% da energia consumida, enquanto a 

aeração em ETAR é a operação mais relevante em sistemas de esgotos, representando mais de 50% do 

seu consumo energético, ao passo que o bombeamento vem em segundo lugar, com cerca de 30%. 

Para além do consumo direto, Venkatesh et al. (2014) atentam para a energia incorporada a montante, 

isto é, nos materiais e produtos químicos utilizados na operação e manutenção dos subsistemas de águas 

e esgotos. Moreno et al. (2017) destacam ainda que a energia é necessária não apenas no processo 

produtivo desses materiais, mas também em seu transporte até os locais de utilização (nomeadamente, 

as ETA e as ETAR). 

Muitos dos trabalhos que estudam o sistema de águas urbanas sob a ótica do nexo água-energia buscam 

identificar os fatores associados ao consumo energético e descrever / calcular (dependendo da natureza 

qualitativa ou quantitativa do estudo) seus efeitos e inter-relações. No entanto, antes de abordar os 

fatores, convém descrever, de forma sucinta, a fundamentação teórica da energia intrínseca à água. 

 

3.1.2 A ENERGIA ASSOCIADA À ÁGUA 

Em condições naturais, a água tende sempre a escoar de uma cota mais alta para outra mais baixa, através 

preferencialmente dos “caminhos mais fáceis”, ou seja, com menores entraves ao escoamento. Essa 

condição se verifica ao se observarem os rios e suas bacias hidrográficas, que nada mais são do que 

áreas que drenam para um mesmo exutório. A energia incorporada aos escoamentos naturais, 

evidenciada nas quedas de água e nas corredeiras, foi há muito descoberta pelo homem, que há séculos 

se aproveita de meios hídricos como força motriz de diversos sistemas mecânicos (como moinhos e, 

mais recentemente, turbinas). 

Segundo os princípios da hidrodinâmica, a energia associada a qualquer ponto de uma massa hídrica é 

resultado da soma de três componentes distintas: a energia de pressão (P), relacionada à pressão exercida 

pela massa de água sobre o ponto em estudo; a energia cinética (V), correlacionada à velocidade do 

escoamento; e a energia potencial gravitacional (Z), referente à posição do ponto em estudo em relação 

a um dado plano de referência, ou seja: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎 à á𝑔𝑢𝑎 (𝐸)   = 𝑃 + 𝑉 + 𝑍 (1) 

 

Pela aplicação da 1ª Lei da Termodinâmica7 a um escoamento, deduziu-se que, em condições específicas 

(escoamentos permanentes de fluidos incompressíveis e sem atrito, ao longo de uma linha de corrente), 

a energia será sempre constante, de modo que se uma das parcelas cresce ao longo do escoamento, outra 

decresce de igual valor, sendo este denominado o princípio de Bernouilli (Gomes, 2009b). 

Na prática, entretanto, conforme o fluido se desloca ao longo de uma conduta ou canal, energia é perdida 

por causa das interações deste com a sua envolvente e também pela presença de singularidades, como 

mudanças de seção, de direção, ou mesmo a presença de válvulas e acessórios (Gribbin, 2014). A isso 

se denominam perdas de carga, comumente representadas por Hf. 

Para além das perdas, entre quaisquer dois pontos de um escoamento pode sempre ser adicionada energia 

externa através de uma máquina, como uma bomba (Hb) – como ocorre nas estações elevatórias dos 

 

7 Também conhecida como 2ª Lei de Newton ou lei da conservação da energia. 
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sistemas de águas urbanos, ou retirada energia através de uma turbina (Ht), situação observada, por 

exemplo, nas usinas hidroelétricas (Gomes, 2009b). Assim, obtem-se a equação da energia, que descreve 

que a energia disponível em um ponto 2 (E2), situado a jusante no escoamento de um ponto 1, será 

equivalente à energia total em 1 (E1) mais os aportes e retiradas de energia ao longo do percurso, isto é: 

 

𝐸1 +  𝐻𝑏 − 𝐻𝑡 − 𝐻𝑓 = 𝐸2 (2) 

 

As perdas de carga representam perdas irrecuperáveis de energia, que se dissipa para o meio. Elas são 

classificadas em perdas lineares e perdas singulares: as primeiras são consequência do atrito, portanto 

são função das características das condutas (diâmetro, material e estado de conservação), do caudal 

veiculado e também das distâncias percorridas. Já as singulares são função da velocidade do escoamento 

e das características do “obstáculo” em causa, de modo que cada acessório ou singularidade possui um 

coeficiente de perda de carga específico calculado empiricamente. 

A partir desses breves conceitos, é possível depreender que o próprio layout das infraestruturas do ciclo 

urbano da água (isto é, a localização das estruturas, o traçado das redes, os diâmetros e os materiais 

adotados para as condutas) influencia diretamente a energia necessária para o seu funcionamento. No 

entanto, esses são apenas alguns dos fatores associados ao consumo energético dos sistemas, como será 

abordado a seguir. 

 

3.1.3 FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO ENERGÉTICO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS 

A intensidade do consumo energético, direto e indireto, nas várias etapas do ciclo urbano das águas é 

influenciada por fatores que vão desde a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos disponíveis para 

abastecimento até o grau de manutenção das infraestruturas e as tecnologias utilizadas nas unidades de 

tratamento. Ananda (2018) pontua fatores como a necessidade de bombear água bruta, o manancial 

utilizado (rios, represas, aquíferos, água do mar, água reciclada, etc.), o volume de esgoto coletado, o 

sistema de tratamento, e características geográficas, como a topografia e a localização das unidades do 

sistema. O autor também observa que o consumo pode flutuar com a variabilidade climática, que afeta 

os caudais naturais dos corpos hídricos (como durante eventos de seca), e com outros eventos extremos, 

como incêndios florestais e inundações. 

Em trabalho específico sobre a intensidade energética em ETAR, Xu et al. (2017) destacam o caudal 

afluente, a tecnologia utilizada e os padrões de tratamento requeridos como principais fatores para o 

consumo. Os autores evidenciam que o consumo médio nas instalações chinesas, em comparação com 

os países ditos desenvolvidos, é menor, e apontam como uma das principais causas para tal os padrões 

menos restritivos para os lançamentos. Já Castellet-Viciano et al. (2018) frisam os efeitos do 

envelhecimento das estações, uma vez que a deterioração das mesmas acarreta uma diminuição gradual 

da eficiência do processo de tratamento. 

Venkatesh et al. (2014) buscaram abordar o sistema em sua totalidade, da captação de água ao tratamento 

dos esgotos. Em seu trabalho, os autores apresentam quatro principais fatores e as variáveis incidentes 

sobre a demanda energética nas diversas etapas do sistema urbano de águas. Os fatores elencados, com 

suas respectivas variáveis, são: 

• Clima: por afetar a disponibilidade hídrica, uma vez que, quanto mais escasso o recurso, torna-

se necessária a adoção de processos de tratamento mais intensivos em energia (como a 
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dessalinização) ou trazer água de regiões distantes, o que costuma provocar maiores gastos com 

bombeamento; 

• Geografia: abrange o tipo de manancial (superficial ou subterrâneo), a distância da fonte ao uso 

e a topografia do terreno, variáveis que influenciam diretamente no tipo de tratamento de água 

a ser utilizado e na necessidade de bombeamento; 

• Socioeconômico: fator bastante abrangente, que engloba variáveis como a qualidade da água 

bruta (decorrente da poluição ambiental), o tamanho da rede de abastecimento e de coleta de 

esgotos (quanto maior, maiores as distâncias a serem percorridas) e os tipos de usos da água, 

que impactam diretamente na facilidade de tratamento das águas residuais coletadas; 

• Tecnologia: engloba tanto a escolha processual adotada (visto haver alternativas mais intensivas 

do que outras) quanto a condição das instalações e equipamentos. 

No Quadro 1 estão apresentados, por etapa do sistema urbano da água, os fatores, as variáveis e os 

efeitos das mesmas no consumo energético. Verifica-se, no entanto, que os autores não fazem referência 

à fase intermediária do ciclo, a do uso da água. Dada a energia incorporada à água, isto é, a energia 

necessária para disponibilizar o bem ao usuário final, pode se afirmar que o consumo energético é 

também diretamente associado aos volumes requeridos de água. Estes, por sua vez, englobam tanto os 

consumos reais quanto as perdas decorrentes de vazamentos. 

Tsutiya (2006) observa que as companhias prestadoras de serviços no setor de águas costumam 

classificar os consumidores em quatro categorias facilmente identificáveis, de características e padrões 

de consumo distintos entre si: doméstico, comercial, industrial e público. Segundo o autor, a categoria 

residencial é a mais homogênea em comparação às outras, uma vez que aquelas englobam desde 

pequenos consumidores, como lojas, bares e pequenas indústrias artesanais até grandes superfícies 

comerciais e fábricas de bebidas. Isso, no entanto, não a faz menos importante. Pelo contrário, Kenway 

(2012) evidencia a importância do entendimento do consumo domiciliar, dado que os agregados 

familiares são um dos principais “blocos de construção” das cidades.  

Vários estudos demonstraram que o aquecimento de água nas residências domina o uso energético do 

ciclo residencial da água (Kenway, 2012), sendo o uso do chuveiro e a lavagem de roupas os usos de 

água mais intensivos em energia (Nair et al., 2014). Binks et al. (2016) mencionam que, nas principais 

cidades australianas, o consumo de energia para água quente residencial é estimado entre 5 a 11 vezes 

o necessário para fornecer os serviços de água urbana.  

Tsutiya (2006) afirma que, embora o consumo residencial seja função de um grande número de fatores, 

os mesmos podem ser agrupados nas seis classes seguintes: características climáticas, renda familiar, 

características da habitação, características do abastecimento de água, forma de gerenciamento do 

sistema e características culturais da comunidade. Nesse sentido, Gomes (2009a) afirma que a demanda 

hídrica não é uniforme em um sistema, mas sofre importantes variações espaciais. O autor exemplifica 

que em áreas de classe média ou alta o consumo doméstico é bastante superior ao das áreas menos 

desenvolvidas, e também em regiões turísticas e de praia o consumo é acima da média, sobretudo nos 

meses de alta temporada. 
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Quadro 1 - Fatores proeminentes que afetam a demanda de energia no sistema urbano de água  

(Fonte: adaptado de Venkatesh et al., 2014) 

Etapa Fator Variável 

Efeito no consumo 

energético 

− + 

Água bruta Clima 
Disponibilidade 

hídrica 
Elevada Escassa 

 Geografia Manancial Superficial Subterrâneo 

 Geografia Distância Perto Longe 

Tratamento 

da água 
Socioeconômico 

Qualidade da 

água 
Boa Ruim 

 Tecnologia Equipamentos Antigos Novos 

 Tecnologia Processo Cloração Ozonização 

Distribuição Geografia Topografia 
Alimentação 

gravítica 

Terreno 

acidentado 

 Socioeconômico 
Tamanho da 

rede 
Pequena Grande 

 Tecnologia 
Condição do 

sistema 
Antigo Novo 

Coleta de 

esgotos 
Geografia Topografia 

Sistema 

gravítico 

Terreno 

acidentado 

 Socioeconômico 
Tamanho da 

rede 
Pequena Grande 

 Tecnologia 
Condição do 

sistema 
Antigo Novo 

Tratamento 

de esgotos 
Socioeconômico 

Tipos de usos 

da água 
Doméstico Industrial 

 Tecnologia Equipamentos Antigos Novos 

 Tecnologia Processo 
Filtração 

biológica 

Digestão 

anaeróbia 

 

Nair et al. (2014) reforçam que há um número reduzido de pesquisas que estudam a intensidade 

energética associada ao uso da água, especialmente ao nível do agregado familiar, sobretudo quando 

comparado aos demais elementos do ciclo. Até o momento, apenas modelos relativamente simples das 

conexões entre água e energia nos domicílios foram construídos e, do trabalho de modelagem realizado, 

poucos resultados foram validados com medições independentes (Kenway, 2012). Os autores sugerem 

que isso seja uma consequência da falta de uma definição metodológica quanto aos limites a serem 

adotados em um tal estudo, para além de o mesmo estar amplamente relacionado a aspectos sociais, 

econômicos, culturais e comportamentais (Kenway, 2012 e Nair et al., 2014). 

Em trabalho mais recente, Binks et al. (2016) afirmam que as influências de hábitos e comportamentos 

humanos no uso doméstico de água e energia têm sido observadas na literatura qualitativa e, da mesma 
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forma, os impactos das características físicas dos domicílios tem sido avaliados, com foco nos principais 

componentes individuais, como o design e a eficiência do sistema de água quente. No entanto, dentre os 

estudos revisados pelos autores, poucos consideram as características físicas e humanas dos usos finais 

da água dentro de um lar, e nenhum deles considerou as influências humanas e físicas em usos finais 

individuais de energia relacionados à água em mais de um domicílio. Portanto, mais pesquisas são 

necessárias para alargar o entendimento do contexto doméstico do nexo água-energia a uma escala 

urbana. 

 

3.1.4 PANORAMA DOS ESTUDOS DE SISTEMA DE ÁGUAS URBANAS SOB A ÓTICA DO NEXO ÁGUA-ENERGIA 

Dentre as três etapas do ciclo urbano da água – antes, durante e após o uso, a primeira é claramente a 

que tem recebido, até então, uma maior atenção nas pesquisas relacionadas ao nexo, sobretudo por ser 

o fornecimento de água potável uma necessidade fundamental humana e também por ser esta a etapa 

mais frequentemente associada à intensidade energética. Conforme observam Vakilifard et al. (2018), o 

emprego de análises quantitativas para entender o nexo água-energia nos sistemas de abastecimento de 

água e para revelar as implicações de curto e longo prazo das decisões de investimento e das políticas 

de conservação, em ambos os setores, tem sido geralmente aceito.  

Kenway et al. (2011) apresentam uma revisão de literatura que teve por objetivo caracterizar a pesquisa 

desenvolvida até então sobre o nexo, com um enfoque particular nas cidades. Os autores analisaram 

sistematicamente uma ampla gama de artigos, classificando-os conforme os seus objetivos, dimensões 

e escala, e identificaram algumas lacunas de conhecimento, com destaque para a falta de um referencial 

teórico único de modo a permitir comparações quantitativas entre cidades. 

Por sua vez, Kenway (2012) desenvolveu um trabalho específico para a realidade australiana, que teve 

por objetivos compreender a influência do consumo de energia para o abastecimento de água nas 

cidades, compreender e quantificar a energia relacionada à água nos agregados familiares, desenvolver, 

aplicar e explorar um aspecto da teoria do metabolismo urbano em relação à compreensão dos fluxos de 

água nas cidades e, por fim, definir prioridades de pesquisa para a gestão sistemática e a formulação de 

políticas relacionadas à energia associada à água nas cidades. Segundo o autor, a pesquisa mostra como 

o gerenciamento da água urbana influencia uma proporção considerável do uso energético e oferece 

uma nova maneira de ver a influência da gestão da água nas cidades. 

Também na Austrália, Cook et al. (2012), em trabalho encomendado pela Water Services Association 

of Australia, elaboraram um diagnóstico dos usos energéticos no setor de águas para algumas das 

principais cidades australianas. O diagnóstico se baseou em dados operacionais agregados fornecidos 

pelos diversos prestadores dos serviços a partir de um quadro de referência elaborado pelos autores, e 

evidenciou discrepâncias locais quanto à intensidade do consumo de energia por etapa do ciclo urbano 

da água. Com base neste trabalho e em dados mais recentes, Ananda (2018) utilizou um índice de 

produtividade global para avaliar as tendências de crescimento (ou decrescimento) da eficiência dos 

sistemas no intervalo estudado. O autor decompôs as mudanças em técnica (alteração nas soluções 

empregadas) e de eficiência (performance dos sistemas), a fim de examinar os impulsionadores da 

mudança de produtividade, e concluiu que o declínio observado pode ser atribuído principalmente à 

mudança de eficiência, e não à mudança técnica, ao longo do período em análise. 

Nair et al. (2014) revisaram as interações de água-energia-GEE em um contexto urbano a partir de uma 

perspectiva de "energia para a água". A revisão analisou estudos de sistemas de abastecimento de água 

de diversas partes do mundo, com foco, entre outros, na análise da intensidade energética dos mesmos. 

Os autores procuraram diferenciar, na análise, os sistemas centralizados (isto é, aqueles abastecidos por 
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uma única fonte de água) e os descentralizados (duas ou mais fontes), e identificaram a falta de uma 

estrutura holística e sistemática para capturar a dinâmica das múltiplas ligações água-energia-GEE em 

um sistema hídrico urbano integrado, onde sistemas centralizados e descentralizados são combinados 

para atender à demanda crescente de água. 

Em trabalho mais recente, Khalkhali et al. (2018) afirmam que o nexo água-energia nos sistemas de 

abastecimento de água tem sido investigado principalmente por meio de auditorias energéticas e ACV. 

As auditorias energéticas caracterizam o consumo da energia para operação de concessionárias de água, 

em sistemas de diversas escalas (da nacional à individual), enquanto a ACV quantifica os fluxos de 

energia diretos e indiretos associados a toda a cadeia de fornecimento de serviços de água sendo, 

portanto, mais abrangente. Os autores observam, entretanto, que ambas alternativas são limitadas na 

inclusão de detalhes temporais, de feedback do sistema e de propriedades estocásticas e, por 

conseguinte, são incapazes de promover o entendimento de tendências futuras e apoiar tomadas de 

decisão integradas e pró-ativas sobre o nexo. 

Para além desses estudos que buscam compreender o funcionamento do SAA como um todo, há aqueles 

que enfocam elementos específicos do sistema, nomeadamente as ETAs. Molinos-Senante e Garrido 

(2018) observam que diversos trabalhos se propuseram a avaliar o desempenho energético de ETAs, 

estimando a quantidade de energia consumida por volume de água potável produzido, sem, no entanto, 

explicar as diferenças entre as tecnologias de tratamento. Para superar essas limitações, os autores 

avaliam e comparam o desempenho energético de quatro tipos de tecnologias de tratamento, integrando 

a intensidade de energia consumida com a eficiência de remoção de poluentes em um único índice 

sintético para fornecer uma pontuação de eficiência energética. O trabalho permitiu verificar que as 

métricas de intensidade de energia e de eficiência energética apresentaram resultados contraditórios, 

dado que as tecnologias de menor consumo costumam apresentar piores resultados de tratamento, o que 

portanto ilustra a importância da inclusão de dados de eficiência de remoção de poluentes nas avaliações 

de desempenho.  

Embora em menor número, alguns estudos abordam o nexo com enfoque apenas nos sistemas de águas 

residuais. Conforme visto anteriormente, dado que o arejamento em ETAR constitui a principal fonte 

de consumo energético nestes sistemas, muitas das pesquisas concentram-se em aspectos tecnológicos 

dos processos de tratamento, em versão análoga ao trabalho supracitado de Molinos-Senante e Garrido 

(2018), e não nos sistemas como um todo. Gu et al. (2017) afirmam que a otimização da eficiência 

energética em ETARs é, na atualidade, um tema bastante popular na comunidade científica, e que a 

redução do consumo energético para o tratamento de águas residuais é uma meta complementar e não 

alternativa à reutilização da água. 

Nesse âmbito, têm sido estudadas as estações ditas autossuficientes em energia. Gu et al. (2017), por 

exemplo, analisaram o consumo e a recuperação de energia em ETARs, caracterizando os fatores que 

influenciam o uso de energia nessas instalações, como o processo de tratamento, a capacidade da planta 

e questões geográficas. Os autores concluíram, embora seja tecnicamente possível estabelecer ETARs 

autossuficientes em energia, diversos são os desafios para sua implementação, tais como barreiras 

tecnológicas e investimentos iniciais elevados, um entrave sobretudo para países em desenvolvimento. 

Na mesma linha, Xu et al. (2017) calcularam o consumo de eletricidade de uma ETAR existente na 

China e analisaram a viabilidade para obtenção de autossuficiência energética, quer pela redução no 

consumo direto de energia, quer pelo aproveitamento energético das águas residuais. Ambos os 

trabalhos, no entanto, computaram apenas os consumos diretos de eletricidade, e não a energia 

indiretamente associada ao processo. 
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Em uma abordagem mais abrangente de instalações existentes, Moreno et al. (2017) se basearam no 

trabalho de Hernández-Sancho et al. (2011) para analisar dados de 13 ETARs portuguesas visando 

comparar os seus desempenhos energético e ambiental. Foram utilizados três indicadores absolutos – o 

consumo de eletricidade, as emissões de CO2 derivadas do consumo elétrico e a eficiência na remoção 

de DBO – e os seus indicadores relativos, isto é, associados ao volume de águas residuais tratado pela 

estação. Os dados foram tratados estatisticamente considerando diferentes fatores (como o equivalente 

populacional atendido, a capacidade da ETAR, o tipo de sistema de aeração empregado, entre outros) e 

depois testados para avaliar o efeito desses fatores nos indicadores examinados. Os autores identificaram 

diferenças significativas nos resultados dos indicadores absolutos por fator, ao passo que, para os 

indicadores relativos, os fatores estudados não levaram a diferenças estatísticas. 

Molinos-Senante et al. (2018) utilizaram uma amostra ainda mais abrangente – 305 ETAR espanholas 

– para elucidar os impactos gerais de fatores como o tamanho, a idade das estações e sua capacidade de 

remoção de poluentes na intensidade energética das mesmas. De forma secundária, o trabalho também 

se propôs a comparar como os diferentes processos de tratamento afetam a intensidade do consumo de 

energia. Os resultados indicaram que algumas tecnologias apresentam notáveis economias de escala no 

que tange os consumos energéticos relativos aos caudais tratados, enquanto que a eficiência na remoção 

de poluentes apresentou um baixo impacto na intensidade energética das estações (contrariamente ao 

observado por Molinos-Senante e Garrido, 2018, para as ETAs). 

Já Castellet-Viciano et al. (2018) deram enfoque ao efeito do envelhecimento das instalações nos seus 

consumos de energia. Os autores partiram da análise de um conjunto de estações situadas na Espanha 

para propor uma função dinâmica que correlaciona o gasto com energia ao caudal tratado na ETAR, a 

um parâmetro de tratamento (DQO total removida por ano) e à idade da planta. Os autores observam a 

importância da manutenção das instalações para reduzir os efeitos do envelhecimento, e destacam que 

a previsão de custos de energia pode ser utilizada como um indicador que apoie a tomada de decisão 

dos gestores das instalações quanto à substituição de equipamentos ou a implementação de outras 

medidas corretivas. 

Buonocore et al. (2018) utilizaram a ACV para comparar as performances ambientais de uma ETAR 

existente em distintos cenários de gestão das águas residuais e das lamas, cenários estes caracterizados 

por diferentes graus de reciclagem dos materiais tanto dentro da estação quanto em escala regional. 

Embora o trabalho não objetive diretamente o nexo água-energia, observam-se impactos dos contextos 

estudados, isto é, das diferentes soluções tecnológicas para o processo de tratamento, sobre os consumos 

diretos e indiretos de energia. Os autores concluíram que a alternativa de melhor performance é a que 

mais se aproxima de um padrão metabólico circular, onde as lamas são processadas para gerar biogás, 

que é então queimado para a produção de eletricidade e calor, o óleo de cozinha é coletado da vizinhança 

para uso como fonte adicional de calor, e a água tratada é utilizada para fertirrigação de culturas 

destinadas à produção energética. 

Como se pode observar, nenhum dos trabalhos referidos estuda os SES como um todo sob a perspectiva 

do nexo água-energia, ficando as análises limitadas à etapa de tratamento. Apesar disso, essa 

componente é contemplada em pesquisas que dão enfoque tanto ao abastecimento de água quanto à 

coleta e tratamento de águas residuais. Por exemplo, Loubet et al. (2014) revisaram estudos que 

utilizaram ACV aplicada ao ciclo urbano da água e selecionaram 18 trabalhos cuja abordagem englobava 

o sistema como um todo, tendo posteriormente sido analisados de acordo com critérios derivados da 

metodologia internacional da ACV. Os resultados mostram que, não obstante os estudos compartilhem 

um objetivo comum - fornecer informações quantitativas aos tomadores de decisão sobre os impactos 

ambientais dos sistemas urbanos de água e seus distintos cenários futuros – eles são baseados em 

diferentes escopos, o que acarreta, portanto, na seleção de unidades funcionais e limites do sistema 
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distintos. Por fim, os autores apontam diversas dificuldades e também oportunidades de melhorias para 

a aplicação da ACV em sistemas urbanos de água. 

Em seu trabalho, Venkatesh et al. (2014) partiram de uma revisão de literatura de estudos quantitativos 

do nexo água-energia em sistemas urbanos de água para se questionar como o ambiente urbano repercute 

nos consumos energéticos e nas emissões de GEE dos sistemas de águas. Para responder à questão, os 

autores analisaram quatro cidades com características climatéricas e socioeconômicas similares, e com 

boa disponibilidade hídrica: Nantes, Oslo, Turim e Toronto. Por meio de uma abordagem baseada na 

ACV da água urbana, foram calculados os consumos energéticos (diretos e indiretos) e as respectivas 

emissões associadas às etapas de captação, tratamento da água, distribuição, coleta de esgotos e 

tratamento, para cada um dos quatro sistemas. Como resultado, os autores observaram não apenas 

diferenças entre a cidade com maior demanda energética por m3 de água consumida e a cidade com as 

maiores emissões associadas, mas também que, consoante as condições locais e a infraestrutura 

instalada, há importantes divergências entre a contribuição de cada uma das etapas estudadas (ver Figura 

18). Desse modo, concluiu-se que não há duas cidades iguais, e que a otimização do desempenho da 

prestação de serviços exige uma consideração mais profunda de todos os aspectos do ciclo de vida, 

dentro dos respectivos contextos locais. 

Gude (2015) forneceu uma visão detalhada da pegada energética em infraestruturas dos sistemas de 

abastecimento de água e de águas residuais e examinou as potenciais oportunidades tecnológicas para 

obtenção da autossuficiência em energia nesses sistemas. O autor considera imperativa a adoção, por 

desenvolvimentos futuros, de uma abordagem de projeto integrada e um planejamento colaborativo dos 

recursos, com vistas à criação de sinergias entre as infraestruturas e consequente redução da dependência 

das mesmas a insumos externos. 

Wakeel et al. (2016) apresentam uma revisão bibliográfica sobre o consumo de energia no setor de água, 

abrangendo trabalhos acadêmicos e também “literatura cinza” (relatórios de agências governamentais e 

não-governamentais relacionadas ao nexo água-energia) de diversos países, tanto desenvolvidos quanto 

em desenvolvimento. As abordagens utilizadas para o cálculo dos consumos energéticos no setor de 

água foram classificadas em três categorias: bottom-up (cujo método mais utilizado é a ACV), top-down 

(nas quais predominam as análises de entradas e saídas) e as híbridas, que combinam as duas anteriores, 

sendo empregadas para analisar detalhes específicos de processos e considerar, em simultâneo, a cadeia 

de suprimentos de materiais. Como resultado da revisão, foram identificadas as lacunas de pesquisa, 

desafios e possíveis medidas de melhoria para reduzir o consumo energético no ciclo urbano da água e 

os autores concluem, como já previamente referido, que não existe uma metodologia universalmente 

aceita para determinar o uso de energia. Para além disso, observa-se que apenas uma minoria dentre os 

estudos revisados abordou as questões do uso da água. 

Estas questões foram abordadas por Binks et al. (2016), que almejaram compreender as conexões entre 

água e energia em habitações individuais e identificar os usos predominantes. A metodologia adotada 

no trabalho envolveu o desenvolvimento de um conjunto de dados empíricos que buscou descrever, de 

forma detalhada, as características de uso de água e energia de sete residências individuais unifamiliares 

em duas cidades australianas. O uso de energia relacionada à água foi quantificado em todos os sete 

domicílios e, a seguir, procedeu-se a uma análise detalhada do uso final da água para cinco deles. Os 

resultados indicaram uma significativa variação no uso de energia relacionada à água entre os sete, e 

também que a utilização de energia relacionada com a água oscilou entre 13% e 79% do seu consumo 

energético total, sendo o uso do chuveiro o mais consistente e intensivo em todos os casos. Embora 

possa ser considerado ilustrativo, os domicílios objeto do estudo de caso são bastante homogêneos – 

residências individuais unifamiliares, com níveis socioeconômicos e educacionais similares – portanto 

pouco representativos da realidade das cidades estudadas. Assim, os autores acreditam que estudos que 
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incluam famílias com características sociodemográficas mais diversificadas, bem como habitações 

multiresidenciais ao invés de apenas moradias isoladas, possam apresentar variações adicionais nas 

características de uso de água e energia. 

 

 

Fig. 18 – Consumo energético (gráfico superior) e emissões de GEE (gráfico inferior) por m3 de água consumida 

para as quatro cidades estudadas8 

(Fonte: Venkatesh et al., 2014) 

 

No que se refere à modelagem dos sistemas urbanos de água, Triantafyllidis et al. (2018) afirmam que 

diversas técnicas têm sido propostas para obter insights, de maneira científica, ao alcance de metas de 

sustentabilidade. Em revisão das pesquisas existentes, os autores observam a existência de uma grande 

variedade de modelos que se concentram em componentes específicos do ciclo da água, ao passo que 

modelos completos, que incluem todos os aspectos do ciclo da água e também integram fluxos sociais, 

ambientais, econômicos e outros recursos como energia (conhecidos como Modelos Integrados do 

Sistema Hídrico Urbano) são menos comuns. Com base em uma revisão da literatura de 1990 a 2015, 

um total de quatorze Modelos Integrados existentes foram documentados, sendo que elementos sociais 

 

8 WTP = water treatment plant (Estação de Tratamento de Águas) 

   WWTP = wastewater treatment plant (Estação de Tratamento de Águas Residuais) 
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foram contemplados em apenas um deles, e cinco englobavam o aspecto de energia e emissões. Os 

autores então apresentam uma plataforma desenvolvida para avaliar novos projetos de infraestrutura, a 

partir de seu design e sua efetividade em atender demandas de recursos crescentes, de modo a fornecer 

orientações de planejamento para seleção de tecnologias convencionais e novas, mudanças na topologia 

da rede e custos do sistema, sendo possível incorporar, entre outros, a análise dos fluxos energéticos. A 

plataforma é então aplicada ao setor de Água, Saneamento e Higiene para uma região de quatro milhões 

de pessoas em Gana. Como resultado, os autores identificam três principais vantagens perante outras 

técnicas existentes:  

• implementação orientada a dados e não vinculativa a limites geográficos; 

• emprego de modelagem comportamental para gerar demandas, o que permite explorar 

alterações em variáveis espacialmente definidas de uma população; 

• flexibilidade e adaptabilidade do SAD. 

Não obstante a criação de um SAD no que tange o nexo água-energia ser debatida por diversos autores, 

poucas são as pesquisas que obtiveram resultados de relevância nesse aspecto. Como observado por Dai 

et al. (2018), a identificação das partes interessadas e seus papéis na governança do nexo é crucial para 

a implantação prática de um tal sistema, mas apenas uma minoria dos trabalhos revisados pelos autores 

efetuou o mapeamento dos tomadores de decisão incidentes sobre os seus objetos de estudo. Isso, no 

entanto, não significa que, na prática, o setor de águas urbanas careça de ferramentas de apoio à decisão. 

Nesse âmbito, a avaliação de desempenho em sistemas de águas urbanas, com enfoque nos contextos 

português e brasileiro, será objeto do item a seguir.  

 

3.2 Avaliação de desempenho em sistemas de águas urbanas 

3.2.1 SISTEMAS DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho em organizações permite medir o cumprimento das metas e dos objetivos 

da prestação de serviços, tratando-se, no setor de águas urbanas, de uma prática bastante comum. A 

mesma se apresenta como a melhor alternativa para acompanhamento dos serviços prestados, com 

aplicações diretas para as diversas partes interessadas no setor, como gestores, entidades reguladoras, 

usuários, sociedade e os próprios prestadores de serviços. Dentro do contexto de um sistema abrangente 

de avaliação do serviço, um instrumento essencial são os sistemas de indicadores de desempenho 

(Bezerra e Cheung, 2013). 

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos de Portugal (ERSAR), no seu Guia 

de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos Prestados aos Utilizadores (ERSAR, 

2019), o sistema de avaliação da qualidade do serviço é um instrumento suportado no uso de indicadores 

de desempenho (ID), também chamados indicadores de qualidade do serviço, que tem por objetivo 

determinar uma medida quantitativa da eficiência e da eficácia do serviço prestado pelas entidades 

gestoras. Conforme o Guia, a eficiência indica até que ponto os recursos disponíveis são utilizados de 

modo otimizado para a produção do serviço, enquanto a eficácia corresponde ao cumprimento dos 

objetivos de gestão, que devem ser definidos de forma específica e realista. 

Alegre et al. (2006) definem ID como uma medida quantitativa de um aspecto particular do desempenho 

de uma entidade gestora ou do seu nível de serviço. Os mesmos são geralmente calculados pela razão 

entre variáveis da mesma natureza ou de natureza distinta, podendo ser adimensionais, percentuais ou 

ainda intensivos. 

Os ID são, portanto, um instrumento que auxilia o monitoramento da eficiência e eficácia da entidade 

gestora e facilita uma avaliação que de outro modo seria mais complexa e subjetiva (Alegre et al., 2006). 
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Nesse âmbito, a principal qualidade dos ID, se bem desenvolvidos, é apresentar valores numéricos que 

permitam aos técnicos e tomadores de decisão terem informações claras, concisas e simples. Para além 

disso, os mesmos exercem um papel fundamental na transparência dos serviços prestados, que é 

essencial na prestação de serviços públicos (Bezerra e Cheung, 2013). 

ERSAR (2019) destaca ainda que a utilização de ID constitui um instrumento importante de regulação, 

permitindo uniformizar a recolha de informação e a avaliação de desempenho, com base em definições 

claras e uma linguagem comum, de uma forma que se pretende representativa e equilibrada do universo 

de entidades gestoras. Neste contexto, ao contribuir para a quantificação da qualidade do serviço 

prestado aos utilizadores, o uso de ID permite a avaliação comparada do cumprimento de objetivos e a 

sua análise ao longo do tempo. Os resultados obtidos, tanto das avaliações individuais quanto do 

benchmarking entre diversos gestores, são objeto de exposição pública, na medida em que isso incentiva 

as entidades gestoras a progredir no sentido da eficiência. Segundo o Guia, pretende-se consolidar uma 

verdadeira cultura de informação, concisa, credível e de fácil interpretação. Por outro lado, considera-

se que uma das principais vantagens comprovadas durante a aplicação deste sistema de indicadores se 

refere precisamente à exigência de as entidades gestoras implementarem e manterem atualizadas rotinas 

de recolha e organização de dados. 

Apesar disso, Bezerra e Cheung (2013) ressaltam que os indicadores são, inevitavelmente, uma visão 

parcial da realidade, não incorporando toda a complexidade do sistema. Dessa forma, seu uso 

descontextualizado pode levar a interpretações erradas, sendo essencial analisar o seu conjunto, com 

conhecimento de causa e também associado ao contexto em que se inserem. 

Ananda (2018), por exemplo, apontam que o Relatório de Performance Nacional (National Performance 

Report) publicado pela Comissão Nacional das Águas da Austrália (National Water Commission of 

Australia) fornece indicadores anuais de desempenho da indústria para o setor de água potável e águas 

residuais. Embora relativamente fáceis de calcular, o autor salienta que os mesmos são indicadores de 

produtividade parciais e, portanto, podem ser enganosos. 

Assim como a Austrália, muitos países publicam índices de desempenho de serviços públicos de água e 

esgoto (Ananda, 2018), e diversos são os órgãos, de caráter regional, nacional e mesmo internacional, 

que estabeleceram seus sistemas de indicadores para avaliação dos prestadores de serviço, tais como a 

International Water Association – IWA, o Banco Mundial, a ERSAR, entre inúmeros outros. Dentre 

eles, destaca-se o sistema proposto pela IWA, por seu caráter pioneiro na tentativa de criação de um 

quadro de referência comum para os ID e por sua possibilidade de aplicação de forma faseada, conforme 

as prioridades atribuídas por cada órgão local. 

A proposta da IWA incorpora seis grupos de indicadores: indicadores de recursos hídricos, de recursos 

humanos, de infraestruturas, operacionais, de qualidade de serviço e econômico-financeiros, compondo 

um universo de mais de 200 indicadores. No entanto, dada a dificuldade de implementação do sistema 

completo em muitas entidades gestoras e de modo a permitir uma implementação gradual, foram 

considerados quatro níveis de indicadores, de acordo com a sua importância como instrumentos de 

gestão, sendo o nível máximo de prioridade composto por apenas 28 indicadores (Alegre et al., 2006). 

Para além dos indicadores, de modo a uniformizar a terminologia usada pelos técnicos das entidades 

gestoras dos serviços em todo o mundo, a proposta da IWA apresentou também um quadro de referência 

para a realização de um balanço hídrico em sistemas de abastecimento de água, apresentado no Quadro 

2. O balanço tem por objetivo primordial permitir a avaliação das perdas de água, que são a diferença 

entre a água que entra no sistema e o consumo autorizado. As perdas de água dividem-se em perdas 

reais e perdas aparentes: as primeiras representam o volume efetivamente perdido, sendo consequências 

de fissuras, roturas e extravasamentos nos diversos órgãos do sistema, enquanto as perdas aparentes são 
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as imprecisões associadas às medições e ainda o consumo não-autorizado, tanto por furto quanto por 

uso ilícito (Alegre et al., 2006). 

 

Quadro 2 - Balanço hídrico proposto pela IWA para sistemas de abastecimento de água 

(Fonte: Alegre et al., 2006) 

 

 

A abordagem do balanço hídrico pode ser alargada para englobar também os sistemas de águas residuais, 

de modo a permitir a quantificação completa do ciclo urbano da água. No entanto, essa abordagem é 

carregada de incertezas, dado que, ao contrário da água, que é usualmente medida no ponto de entrega 

ao usuário, para esgotos as medições se resumem aos caudais de entrada e saída das ETAR. Torna-se 

necessário, então, estimar o coeficiente de retorno de esgotos9 e os volumes referentes às contribuições 

 

9 Fator que considera que nem toda água consumida origina águas residuais, havendo portanto perdas por 

vazamentos nos ramais internos, por evaporação, ingestão, entre outros. 
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pluviais e à infiltração ao longo da rede coletora, cálculos esses que, por não impactarem diretamente 

na estrutura de custos das companhias prestadoras de serviço, é menos usual. 

 

3.2.2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO EM PORTUGAL 

Em Portugal, a avaliação da qualidade dos serviços é efetuada anualmente pela ERSAR. Tomando como 

base a proposta da IWA, as normas ISO 2450010 e a própria experiência acumulada da entidade desde o 

início de sua atuação, foi divulgado no início de 2019 o guia técnico com a 3ª geração do sistema de 

avaliação. O sistema de ID inclui um conjunto de vinte e oito indicadores, sendo catorze para o 

abastecimento de água e catorze para o saneamento de águas residuais urbanas, distribuídos em três 

objetivos: adequação da interface com o utilizador, sustentabilidade da gestão do serviço e 

sustentabilidade ambiental, como apresentado no Quadro 3 (ERSAR, 2019). 

Além do conjunto de indicadores, cada prestador de serviço deve caracterizar também diversos fatores 

de contexto, isto é, informações sobre o perfil da entidade gestora e o perfil do sistema (86 itens para o 

abastecimento de água e 85 para as águas residuais). Todo esse universo de dados é compilado e 

apresentado no Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP), que tem 

por um dos objetivos constituir um elemento de apoio aos decisores e uma fonte de informação para 

todos os intervenientes e interessados. 

Segundo apresentado pelo RASARP2018, elaborado com dados referentes ao ano de 2017, a taxa de 

cobertura do serviço de abastecimento de água foi de 96%, sendo faturados, no sistema em baixa, 598 

milhões de m3. A contribuição per capita global do serviço foi de 192 l/hab.dia, e de 126 l/hab.dia ao se 

considerar apenas o consumo doméstico. A água não faturada representa 4,9% do total de água entrada 

no sistema para a rede em alta e 30,2% para a rede em baixa, enquanto as perdas reais foram de 22 

milhões de m3/ano (alta) e 183 milhões de m3/ano (baixa). O consumo de energia associado foi de 403 

milhões de kWh/ano (alta) e 280 milhões de kWh (baixa), ao passo que a produção própria de energia 

representou apenas 0,6% do total consumido para o sistema em alta e 1,7% no sistema em baixa. 

Já para as águas residuais, a taxa de cobertura da coleta e tratamento foi de 83%, totalizando 461 milhões 

de m3/ano faturados. O consumo energético decorrente foi de 124 milhões de kWh/ano (baixa) e 294 

milhões de kWh (alta), enquanto a produção própria de energia representou 2,5% do total consumido 

para o sistema em baixa e 6,7% no sistema em alta. 

Esses grandes números corroboram as tendências principais identificadas para o nexo água-energia no 

setor urbano de águas, apresentadas previamente neste capítulo. Isto é, o sistema em alta de água (que 

engloba as etapas de tratamento e transporte em maiores distâncias) apresenta um consumo direto mais 

expressivo de energia, no entanto a intensidade energética dos sistemas em baixa torna-se mais 

expressiva mediante as elevadas taxas de perdas registradas. Para as águas residuais, novamente a rede 

em alta tem um consumo maior de energia, uma influência direta da demanda energética nas ETAR. Por 

outro lado, é no sistema em alta de saneamento onde se observa uma maior taxa de produção própria de 

energia, sobretudo decorrente do aproveitamento do biogás gerado durante o tratamento biológico dos 

esgotos. 

 

 

10 As normas ISO 24500 – “Actividades relativas aos serviços de abastecimento público de água e de gestão de 

águas residuais” foram publicadas em Dezembro de 2007 e constituem o primeiro conjunto de normas de serviço 

publicadas pela Organização Internacional para Padronização - ISO. 
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Quadro 3 – Indicadores de avaliação de desempenho do sistema de águas urbanas em Portugal 

(Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ERSAR, 2019) 

Objetivo Abastecimento de Água Saneamento de águas residuais 

Adequação da 

interface com o 

utilizador 

AA01 – Acessibilidade física do 

serviço 

AR01 – Acessibilidade física do 

serviço através de redes fixas 

AA02 – Acessibilidade económica do 

serviço 

AR02 – Acessibilidade económica do 

serviço 

AA03 – Ocorrência de falhas no 

abastecimento 
AR03 – Ocorrência de inundações 

AA04 – Água segura - 

AA05 – Resposta a reclamações e 

sugestões 

AR04 – Resposta a reclamações e 

sugestões 

Sustentabilidade 

da gestão do 

serviço 

AA06 – Cobertura dos gastos AR05 – Cobertura dos gastos 

AA07 – Adesão ao serviço AR06 – Adesão ao serviço 

AA08 – Água não faturada - 

AA09 – Reabilitação de condutas AR07 – Reabilitação de coletores 

AA10 – Ocorrência de avarias em 

condutas 

AR08 – Ocorrência de colapsos 

estruturais em coletores 

AA11 – Adequação dos recursos 

humanos 

AR09 – Adequação dos recursos 

humanos 

Sustentabilidade 

ambiental 

AA12 – Perdas reais de água - 

AA13 – Eficiência energética de 

instalações elevatórias 

AR10 – Eficiência energética de 

instalações elevatórias 

- 
AR11 – Acessibilidade física ao 

tratamento 

- 
AR12 – Controlo de descargas de 

emergência 

- 
AR13 – Cumprimento da licença de 

descarga 

AA14 - Encaminhamento adequado 

de lamas do tratamento 

AR14 – Encaminhamento adequado 

de lamas do tratamento 

 

3.2.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO NO BRASIL 

No Brasil, a recolha de informações, o cálculo de indicadores e a divulgação de resultados são efetuados 

pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, atualmente gerenciado pela Secretaria 

Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. O sistema foi desenvolvido com 

base em um banco de dados administrado na esfera federal, banco este composto por informações de 

caráter operacional, financeiro e gerencial fornecidas pelos prestadores de serviços (Bezerra e Cheung, 

2013). O principal produto extraído do SNIS é o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, elaborado 
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anualmente a partir dos dados fornecidos pelos diversos prestadores de serviço. Ao contrário do que 

ocorre em Portugal, o SNIS não coleta indicadores, mas sim as informações primárias a partir das quais 

o próprio Sistema calcula os indicadores. 

Os indicadores calculados pelo SNIS – 84 no total - são agrupados em cinco famílias de mesma natureza: 

econômico-financeiros e administrativos (32), operacionais – água (22), operacionais – esgoto (8), 

balanço contábil (9) e indicadores de qualidade dos serviços (13).  

Bezerra e Cheung (2013) afirmaram que, embora os dados fornecidos pelas próprias empresas nem 

sempre sejam reais, o Sistema permite ao Brasil ter o seu próprio termo de comparação (benchmarking), 

uma vez que uniformiza as diversas definições e terminologias dos indicadores e suas variáveis. Importa 

referir que, em razão das desconfianças quanto à confiabilidade nos dados do SNIS, foi publicada a 

Portaria nº 719, de 12 de dezembro de 2018, do então Ministério das Cidades, atual Ministério do 

Desenvolvimento Regional, que instituiu uma metodologia para auditoria e certificação de informações 

do Sistema, relacionada aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Segundo o Diagnóstico referente ao ano de 2017, a nível nacional, o índice de cobertura do sistema de 

abastecimento de água nas áreas urbanas foi de 93,0%, apresentando em média 38,3% de perdas na 

distribuição (ou seja, mais de um terço da água produzida não chega a ser faturada). O consumo médio 

per capita foi de 153 l/hab.dia, sendo observáveis significativas diferenças regionais: o valor chega a 

180,3 l/hab.dia na Região Sudeste, ao passo que no Nordeste, uma região com histórico de escassez de 

água, sobretudo no interior, é de apenas 113,6 l/hab.dia. Quanto à coleta de águas residuais, o índice de 

atendimento por rede coletora é de 60,2%, valor que reduz para 46,0% se considerados apenas os esgotos 

levados a tratamento. Por fim, o índice de consumo de energia elétrica foi de 0,69 kWh/m3 em SAA e 

0,25 kWh/m3 em SES. 

Mundim e Junior (2017) buscaram avaliar a relevância, aplicabilidade e o objetivo de ID do SNIS, com 

base na comparação com outros 10 sistemas nacionais e internacionais, entre os quais o utilizado pela 

ERSAR e o proposto pela IWA. Os autores deram enfoque apenas aos indicadores operacionais (água e 

esgoto) e de qualidade, portanto 43 dentre os 84 calculados pelo Sistema. Com base em suas formulações 

e objetivos, foi quantificada, por similaridade, a recorrência dos indicadores nos demais sistemas de 

avaliação, pelo que se constatou que 18 dentre os 43 ID (16 referentes ao SAA e 2 ao SES) não são 

observados nos demais sistemas, sendo, portanto, considerados de pouca relevância. A partir destes 

resultados, o trabalho promove uma análise crítica quanto à aplicabilidade e ao efetivo objetivo de alguns 

dos indicadores do SNIS. Por fim, os autores ponderam que o Sistema serve ao contexto da maioria dos 

prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Brasil, mas pode não 

ser ideal para a avaliação de prestadores com um melhor nível de desempenho, aos quais poderiam ser 

aplicados indicadores mais sofisticados, como grau de reuso de água, grau de tratamento de esgotos, 

reutilização de lodo, grau de automação e controle, entre outros recomendados pela IWA. 

No âmbito de um planejamento estratégico do setor de águas urbanas, os ID utilizados pelas gestoras do 

serviço devem ser significativos perante as metas prioritárias traçadas para o setor. Uma comparação 

breve entre os números gerais apontados pelos diagnósticos referentes a 2017 do Brasil e de Portugal 

permite identificar diferenças no quadro-geral do setor entre ambos países. Enquanto no caso brasileiro 

há ainda um longo caminho a percorrer para a universalização dos serviços (sobretudo o tratamento das 

águas residuais), sendo esse o objetivo principal do setor (expressado pelos indicadores de percentual 

de cobertura dos serviços), no caso português o enfoque passa da abrangência no atendimento para o 

aumento da eficiência do setor, com ênfase na redução de perdas, dado que estas ainda são significativas, 

especialmente nos sistemas de abastecimento em baixa. 
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Esse quadro é bastante representativo das diferenças encontradas entre as realidades dos países ditos em 

desenvolvimento e os países considerados desenvolvidos. No entanto, em ambos os casos, à luz das 

discussões sobre o nexo água-energia, a preocupação com a eficiência dos sistemas começa a extrapolar 

o enfoque centrado apenas no balanço hídrico e no controle de perdas de água para incorporar também, 

pelo menos, a energia requerida no processo, como será abordado no item a seguir. 

 

3.3 Eficiência hidroenergética em sistemas de águas urbanas 

3.3.1 INTRODUÇÃO AO CONCEITO 

Conforme previamente abordado, os sistemas de abastecimento de águas e de esgotamento sanitário são 

consumidores significativos de energia em meio urbano. Como consequência, os gastos com energia 

elétrica costumam representar a segunda maior despesa para os prestadores de serviços, ficando atrás 

apenas dos custos com mão-de-obra. Segundo indicado em WWAP (2014), a despesa com energia é, 

em média, estimada em 5 a 30% do custo operacional total, não obstante haver casos como o da cidade 

de Jodhpur, na Índia, em que a mesma representa impressionantes 77% do custo operacional total. À 

medida em que as cidades crescem, torna-se cada vez mais difícil, mais intensivo em energia e mais 

dispendioso atender às demandas de água de suas populações e economias. 

Diante desse cenário, torna-se imperativa a inclusão de indicadores que evidenciem o nexo água-energia 

nos procedimentos de avaliação das prestadoras de serviços. Rego (2016) afirma que o balanço hídrico 

proposto pela IWA, embora atenda bem as necessidades de avaliação de perdas de água em SAA, não é 

satisfatório para análise da componente energética, pois não permite identificar nem quantificar a 

energia consumida e perdida ao longo do sistema. Para além disso, é crucial a mensuração e o 

acompanhamento da componente energética do setor, que deve, assim, estar refletida nos ID utilizados. 

Conforme apontado em WWAP (2014), as auditorias de água e energia para identificar e reduzir as 

perdas de ambos os recursos e aumentar a eficiência dos sistemas podem resultar em economias 

substanciais, de insumos e consequentemente financeiras, para as concessionárias. 

Adotada a definição de eficiência trazida por ERSAR (2019), ou seja, da utilização otimizada dos 

recursos disponíveis para a produção do serviço, pode se dizer que a eficiência hidroenergética (EHE) 

nada mais é do que a eficiência combinada para os recursos água e energia. Esse termo, que tem se 

popularizado nos últimos anos no Brasil, tanto no meio científico quanto na realidade do setor de águas, 

é então uma maneira resumida de explicitar a consideração do nexo água-energia nas estratégias e 

processos de avaliação das entidades gestoras do setor. A avaliação da EHE em sistemas de águas 

urbanas é, portanto, verificar a performance dos sistemas sob um enfoque do nexo, mais especificamente 

em uma abordagem “energia para a água”. 

 

3.3.2 APLICAÇÃO DO CONCEITO PERANTE OS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO VIGENTES NO BRASIL 

(SNIS) E EM PORTUGAL (ERSAR) 

Observa-se, por meio de revisão da literatura produzida no Brasil, que a aplicação do conceito no meio 

científico tem sido restrita somente aos SAA, como é o caso dos trabalhos de Lamoglia (2013), Pereira 

e Condurú (2014), Rego (2016), Soares (2016), Raminelli e Santos (2018), Silva (2019), entre outros, 

muito embora a própria lei federal que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 

11.445/2007, regulamentada pelo Decreto 7.217/2010) e, portanto, compõe o marco legal do setor, seja 

extensiva também aos sistemas de esgotos. Segundo o Decreto, um dos princípios a ser observados nos 

serviços públicos de saneamento é a promoção do uso racional da energia e a conservação e 

racionalização do uso da água (Brasil, 2010). 
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Pereira e Condurú (2014) observam que o planejamento é fundamental para a definição da alternativa 

de concepção que melhor alcance os objetivos e metas pré-estabelecidos para o uso racional de água e 

de energia no setor. Ainda segundo os autores, o planejamento requer levantamento de dados para 

conhecimento real da situação e identificação dos principais problemas e impactos na área em análise. 

Ademais, independentemente de ser um sistema ainda em concepção ou já instalado, o planejamento 

hidroenergético deve apontar quais são e como se relacionam as unidades passíveis de ações de EHE. 

No Brasil, dentro do universo de indicadores que compõe a atual versão do SNIS (apresentados no 

Diagnóstico referente a 2017), identificam-se nove indicadores que podem ser relacionados com a EHE, 

como apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Indicadores do SNIS relacionados à eficiência hidroenergética 

(Fonte: elaborado pelo autor a partir de Brasil, 2019) 

Natureza Indicador Unidade 

Econômico-

financeiros e 

administrativos 

IN037 - Participação da despesa com energia elétrica nas 

despesas de exploração 
% 

IN060 - Índice de despesas por consumo de energia elétrica 

nos sistemas de água e esgotos 
R$/kWh 

Operacionais - 

água 

IN022 - Consumo médio per capita de água l/hab.d 

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 

de abastecimento de água 
kWh/m3 

IN013 - Índice de perdas faturamento % 

IN049 - Índice de perdas na distribuição % 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km 

IN051 - Índice de perdas por ligação l/dia/lig. 

Operacionais - 

esgoto 

IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 

de esgotamento sanitário  
kWh/m3 

 

Dos 9 indicadores supracitados, importa ressaltar o IN058 e o IN059, que apresentam os índices de 

consumo de energia. No caso do SAA, o mesmo é calculado pela razão entre o consumo energético total 

no sistema e seu volume de produção efetiva, isto é, volume de água tratada disponibilizada na rede. Por 

outro lado, para o SES, a razão é feita com o total de esgotos coletados (um valor estimado a partir da 

água consumida), e não o volume recebido para tratamento nas ETAR, dado esse que poderia ser medido 

(através de um controle do caudal afluente às estações). Essa alteração, para além de aumentar a 

confiabilidade do resultado, contribuiria para indicar a verdadeira eficácia do sistema perante seu fim 

último, que é tratar o efluente de modo a cumprir os padrões que regulem a sua descarga de volta ao 

ambiente. 

Em Portugal, dos 28 indicadores utilizados pela ERSAR, apenas 3 podem ser relacionados à EHE, os 

quais se encontram listados no Quadro 5. Se por um lado o indicador AA12 é correspondente ao IN050 

e IN051 do Brasil (consoante sistema em alta ou em baixa), os demais medidores não encontram 
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paralelos. Segundo o Guia (ERSAR, 2019), ambos são definidos como “o consumo de energia médio 

normalizado das instalações elevatórias”, ou seja, o escopo dos mesmos é restrito a apenas um dos 

elementos (que, como visto para os sistemas de águas residuais, sequer costuma ser o mais significativo 

do consumo de energia), e não traduz a condição do sistema como um todo. 

 

Quadro 5 – Indicadores da ERSAR relacionados à eficiência hidroenergética 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

Objetivo Indicador Unidade 

Sustentabilidade 

ambiental 

AA12 – Perdas reais de água 
m3/(km . dia) [alta] 

l/ramal.dia [baixa] 

AA13 – Eficiência energética de  

instalações elevatórias 
kWh/(m3 . 100 m) 

AR10 – Eficiência energética de 

instalações elevatórias 
kWh/(m3 . 100 m) 

 

Diante do exposto, percebe-se que, em ambos os casos, as informações hidroenergéticas disponíveis são 

em pequeno número e de abrangência restrita, o que dificulta sua aplicação como elementos de apoio à 

decisão. Desse modo, na prática, para a busca da EHE nos sistemas de águas e esgoto, as concessionárias 

costumam elaborar um diagnóstico hidroenergético prévio. Esse diagnóstico consiste na determinação 

das possibilidades de ganhos em EHE, sendo seu produto final uma lista de intervenções e as respectivas 

estimativas de redução de consumo de energia elétrica e redução da demanda de potência no horário de 

ponta do sistema elétrico, para redução dos custos associados ao consumo energético (Gomes, 2009b).  

 

3.3.3 REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO EM SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS 

Segundo estimativas do Banco Mundial, apresentadas em WWAP (2014), as medidas técnicas para 

melhorar a eficiência energética em sistemas urbanos de águas podem resultar em economias de energia 

de 10% a 30% por medida, com um período de retorno de um a cinco anos. 

Brandt et al. (2011) identificam oportunidades de redução do consumo energético por meio da 

manutenção adequada das infraestruturas, otimização dos sistemas de bombeamento, melhoria nos 

procedimentos operacionais e otimização no controle processual dos tratamentos de esgotos que 

empregam sistemas de aeração forçada. 

Gomes e Carvalho (2012), em trabalho voltado aos SAA, identifica como principais eixos de ação para 

ganhos de EHE a manutenção dos equipamentos e reabilitação das instalações; o controle de pressões 

na rede de abastecimento através da setorização por zonas de pressão, do uso de válvulas redutoras de 

pressão e da utilização de conjuntos motobomba com velocidades variáveis; o controle ativo de 

vazamentos; e alterações nos procedimentos operacionais das estações de tratamento. 

Elías-Maxil et al. (2014), por sua vez, classificam as iniciativas para reduzir a intensidade energética 

associada ao ciclo urbano da água em três vias distintas: 

• A prevenção do uso de energia através da diminuição da demanda hídrica, por meio de 

programas de combate a vazamentos, campanhas para consumo consciente, estímulo a 
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alternativas de reuso e adoção de soluções mais eficientes do ponto de vista do uso da água, 

entre outros; 

• O emprego de fontes de energia renováveis em substituição a combustíveis fósseis, tanto pela 

adoção de tecnologias à base de fontes renováveis (como painéis fotovoltaicos) diretamente nas 

instalações de saneamento quanto pelo aproveitamento do potencial energético existente na 

água e no esgoto (como a combustão do biogás originado no tratamento anaeróbio de esgotos); 

• Aumento na eficiência do consumo de combustíveis fósseis, por meio da adequada manutenção 

das infraestruturas e da automação dos sistemas. 

Embora a segunda via apontada pelos autores não se reflita numa redução do consumo energético per 

si, a adoção de fontes renováveis em detrimento de alternativas fósseis impacta na diminuição das 

emissões de GEE, portanto se enquadra em um contexto geral de aumento da sustentabilidade das 

infraestruturas existentes. Venkatesh et al. (2014) afirmam que melhorar as eficiências operacionais e 

até mesmo se tornar produtores de energia poderia ser tanto um imperativo ético quanto uma meta para 

os provedores de serviços urbanos de água, justificável também pelo aspecto econômico, haja vista os 

gastos com energia corresponderem à principal despesa operacional (excluindo custos de mão de obra) 

para os serviços de águas e esgotos.  

Gomes (2014) afirma que os desperdícios de energia elétrica nos sistemas de águas urbanos são, em 

geral, decorrentes de fatores como formas contratuais indevidas, desperdício de água, procedimentos 

operacionais inadequados, mau dimensionamento dos sistemas, idade avançada dos equipamentos, 

tecnologias mal utilizadas, erros de concepções dos projetos e manutenções precárias. Segundo o autor, 

as medidas de EHE possíveis podem ser divididas em ações administrativas, que envolvem sobretudo 

questões contratuais com as concessionárias de energia elétrica, e operacionais, que dizem respeito a 

ações de engenharia, e envolve medidas para redução das perdas de água, melhoria no rendimento de 

equipamentos, alteração de procedimentos operacionais de estações de tratamento, alternativas para 

geração de energia elétrica, entre outros. 

Conforme se pode observar, as medidas para incremento da EHE comumente apresentadas têm abordado 

principalmente aspectos de projeto ou operação dos sistemas. Para Vakilifard et al. (2018), há uma 

lacuna de conhecimento sobre o planejamento de longo prazo desses sistemas, o que envolve também a 

ausência de estudos que capturem o aspecto espacial do problema do nexo, no qual a otimização pode 

ser aplicada para melhorar a coerência espacial dos diversos usos do solo, resultando em economia de 

custos e de energia. 

 

3.4 Eficiência hidroenergética: uma ferramenta para o planejamento urbano? 

O reconhecimento da ação antropogênica na intensificação das alterações climáticas trouxe consigo o 

imperativo da redução de emissões de GEE. Este princípio foi incorporado pelas cidades que, por serem 

centros concentradores de população e atividades, são também pontos concentradores de emissões. O 

debate da descarbonização nas cidades passa pela busca da eficiência nos processos de transformação 

de recursos, isto é, seus fluxos metabólicos, e as cidades têm o desafio de diminuir a linearidade do seu 

metabolismo. O estudo dos fluxos dos recursos essenciais ao funcionamento das cidades, notoriamente 

a água e a energia, mostra a existência de diversas inter-relações entre os mesmos, o denominado nexo 

água-energia. O estudo do nexo aplicado aos sistemas urbanos de águas evidenciou as dificuldades 

encontradas pela comunidade científica para conseguir transferir as pesquisas à esfera prática dos 

prestadores de serviço. Diante disso, foi avaliada a realidade destes, a partir dos sistemas de avaliação 

de desempenho aplicáveis aos serviços, em particular nos casos português e brasileiro. Por fim, foi 
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apresentado o conceito da eficiência hidroenergética, que nada mais é do que uma aplicação prática da 

abordagem do nexo água-energia aos sistemas de águas urbanos. 

Embora estejam em debate os sistemas de águas urbanos, a prática revela que o setor apresenta uma 

postura predominantemente passiva frente aos processos de planejamento e desenvolvimento das 

cidades. Porém, no âmbito da busca pela sustentabilidade através do aumento da eficiência global das 

cidades (em uma perspectiva metabólica), o setor de águas deve assumir um papel ativo, uma vez que 

ambos os setores (ordenamento do território e saneamento) têm inter-relações mútuas. Assim, decisões 

no escopo do planejamento urbano incidem diretamente sobre a eficiência dos sistemas de águas e 

esgotos, eficiência essa que, por sua vez, é um importante componente do metabolismo das cidades. 

Para poder responder à questão-chave deste trabalho – a exequibilidade da utilização do conceito de 

EHE como uma ferramenta de apoio à decisão na esfera do planejamento urbano - o próximo capítulo 

irá explorar a interface entre os sistemas de águas urbanas e o planejamento do território. 
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4  
SISTEMAS DE ÁGUAS E O 

PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

4.1 Interface entre os sistemas de águas e o planejamento do território. 

Conforme previamente abordado no presente trabalho, observa-se, a nível global, que a gestão de 

recursos hídricos em áreas urbanas enfrenta crescentes desafios, como o aumento da demanda, o declínio 

na qualidade do recurso bruto, os impactos das alterações climáticas e as restrições decorrentes do 

próprio nexo água-energia. Segundo Huntjens et al. (2012), tais desafios deverão acarretar em novas 

implicações socioeconômicas e ecológicas que exigirão um repensar na maneira como os processos de 

tomada de decisão impactam na promoção de sistemas urbanos resilientes, incluindo os recursos hídricos 

inerentes que sustentam esses mesmos sistemas. 

Assim sendo, Serrao-Neumann et al. (2017) apontam que os atuais mecanismos de planejamento 

precisam abordar as conexões ambientais e hidrológicas entre as cidades e suas regiões, reconhecendo 

que os sistemas urbanos não são entidades isoladas, mas dependem e impactam os recursos hídricos 

para além de suas fronteiras administrativas (Agudelo-Vera et al., 2012), e considerar perspectivas de 

mudanças futuras e as incertezas relativas aos recursos hídricos, sobretudo em decorrência das alterações 

do clima. 

Um exemplo de referência neste aspecto é o caso de Nova Iorque, a metrópole norte-americana que 

consegue abastecer mais de 8 milhões de habitantes sem fazer recurso a uma única ETA. A água, que 

recebe apenas a adição de cloro e flúor, é proveniente de três grandes sistemas de reservatórios situados 

mais de 100 km a norte, nas montanhas da região de Catskill, e o escoamento até a cidade ocorre por 

meio de aquedutos gravíticos. A Figura 19, a seguir, evidencia a localização dos mananciais e o layout 

do sistema de transporte de água até a metrópole. 

A dispensa de uma estação de tratamento é consequência da elevada qualidade da água bruta, que atende 

ou excede todos os padrões estaduais e federais para a água potável. Este fato se deve à preservação e à 

conservação dos mananciais, fruto de uma inédita parceria entre a municipalidade de Nova York, 

comunidades locais e organizações não-governamentais, firmada pelo Watershed Memorandum of 

Agreement, de 1997. O documento estabeleceu um amplo acordo de pagamentos por serviços 

ambientais, assistência técnica para o manejo seguro das atividades produtivas realizadas na bacia 

hidrográfica e um programa de compra de terras e de compensações por servidão. Os fazendeiros locais 

foram nomeados “guardiões da água” e passaram a ser remunerados pelos serviços ambientais prestados. 

Além disso, a prefeitura melhorou também o sistema de esgotos instalando pequenas plantas de 

tratamento para os despejos das atividades agrícolas e pastoris da região (Miguel, 2016). A estratégia de 
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conservação dos mananciais economizou à cidade valores na ordem de US$ 4 a US$ 6 bilhões no custo 

de estações de tratamento de água. Para além disso, quando da passagem do furacão Sandy pelo nordeste 

americano, em outubro de 2012, os nova-iorquinos foram deixados por dias sem eletricidade, contudo 

continuaram a ter acesso à água, visto que o sistema de abastecimento não foi afetado (Leahy, 2013). 

 

Fig. 19 – Sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Iorque 

(Fonte: Miguel, 2016) 

 

Também do ponto de vista do nexo água-energia, o SAA de Nova Iorque pode ser considerado um caso 

de sucesso, visto dispensar o transporte da água por bombeamento e a necessidade de tratamento (estas 

que são as duas atividades de maior consumo energético dentro de um sistema-padrão). Como observado 

em WWAP (2014), a aplicação de opções integradas de gestão de águas urbanas, como o manejo de 

bacias hidrográficas, resulta em uma menor demanda de energia, dado que o transporte por longas 

distâncias e o uso de técnicas avançadas de tratamento são os componentes mais intensivos em energia 

dos sistemas de água e esgotos. Como afirmam Serrao-Neumann et al. (2017), o reconhecimento das 

conexões hidrológicas e ambientais dentro e fora das áreas urbanas é fundamental para reduzir os 

impactos da urbanização nos recursos hídricos e aumentar a sustentabilidade dos sistemas urbanos. 
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Especificamente no que concerne ao nexo água-energia em sistemas de águas urbanas, Kenway (2012) 

afirma que entender o uso de energia e as emissões relacionadas é relevante para o planejamento urbano 

e hídrico no contexto de cidades sustentáveis, uma vez que o design tanto do sistema urbano quanto do 

sistema de águas tem influências importantes e interconectadas no uso de energia. Assim, WWAP 

(2014) refere que o consumo de água e energia nas cidades pode ser reduzido durante os estágios iniciais 

do planejamento urbano através do desenvolvimento de assentamentos compactos e do investimento em 

sistemas para gestão integrada da água urbana, como a conservação de fontes de água, o uso de múltiplas 

fontes de água (incluindo coleta e manejo de águas pluviais e a reutilização de águas residuais), e o dito 

“tratamento de água conforme necessário”, ao invés do tratamento de toda a água a um padrão potável. 

Um exemplo interessante neste sentido é o de Windhoek, a capital da Namíbia, país mais árido da África 

subsaariana. Ainda em 1969 a cidade estabeleceu uma usina de recuperação de água a partir do esgoto, 

que supria de 10 a 15% de suas necessidades de água potável. Com a inauguração de uma segunda planta 

em 2002, 26% da água atualmente fornecida provém da reciclagem das águas residuais. Além disso, em 

1993 foi criado um sistema de tubulação dupla para irrigar os parques, jardins e campos esportivos no 

município com esgoto semi-purificado, o que reduziu a demanda de água potável em 5 a 7%, e em 1997 

a cidade começou a recarregar seu próprio aquífero, que nas atuais condições garantiria ao sistema de 

abastecimento autonomia para dois anos sem recorrer a quaisquer outras fontes superficiais (Trepper, 

2012). A redução da demanda e a recuperação das águas residuais permitiram que Windhoek sustentasse 

seu sistema de abastecimento, evitando a adoção de medidas extremas e de alta intensidade energética 

perante o crescimento da sua população, como o uso de água do mar – alternativa que, para além do 

consumo energético associado à dessalinização, envolveria o transporte de água por longas distâncias, 

com um grande desnível (Windhoek fica em um planalto a 1600 m sobre o nível do mar, e dista deste 

260 km). 

Binks et al. (2016) afirmam que o sistema urbano de energia hídrica pode ser descrito em termos de 

atributos "humanos" (comportamentais, regulamentares, econômicos e de governança) e "físicos" 

(tecnológicos, estruturais, ambientais, entre outros), que existem em escalas variadas e apresentam um 

alto grau de interação. Combinados, esses atributos descrevem a maneira como administramos e usamos 

a água e a energia, sendo, portanto, o conhecimento destes fatores, suas interações e efeitos no uso de 

energia relacionado à água, uma base importante para o planejamento de medidas de gestão integradas. 

Assim, no âmbito da proposta deste trabalho, deve ser avaliado como o planejamento territorial e urbano 

pode incidir sobre os fatores que afetam os consumos de água e energia e, em consequência, na EHE 

dos sistemas urbanos de águas. 

Dos fatores identificados por Venkatesh et al. (2014), apresentados no item 2.6.3, todos podem sofrer, 

de forma direta ou indireta, influência de decisões do planejamento: 

• Clima: como discutido anteriormente, as cidades desempenham um papel fundamental na busca 

pela redução de emissões de GEE e mitigação das alterações climáticas. Um planejamento 

territorial pensado na esfera das bacias hidrográficas e focado na preservação dos mananciais 

pode assegurar a disponibilidade hídrica e evitar a adoção de alternativas mais intensivas em 

energia (como visto no caso de Nova Iorque). Por outro lado, na escala micro, regulações 

construtivas que obriguem as novas edificações a utilizar equipamentos mais eficientes e a 

efetuar a coleta e aproveitamento das águas da chuva (por exemplo, para rega de jardins) 

diminuem a demanda e promovem, em consequência, uma redução no consumo energético; 

• Geografia: a localização dos núcleos urbanos, sua configuração espacial e sua interação com a 

topografia preexistente são aspectos primordiais e diretamente relacionados às demandas de 

águas e energias nas redes, haja vista as redes (de águas e esgotos) precisarem se moldar à 

realidade do meio e ao layout das demais infraestruturas existentes. Por exemplo, do ponto de 
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vista do abastecimento de água, a ocupação de encostas e zonas altas, com cota superior à dos 

reservatórios de distribuição, implicam em necessidade de bombagem da água. Já nas redes de 

esgotos, o desenho das vias urbanas desajustado à topografia e aliado à ocupação sobre os veios, 

naturais ou artificiais, de escoamento das águas por vezes cria “vales sem saída”, sendo preciso 

recorrer à bombagem para transferir o efluente à rede principal e garantir seu encaminhamento 

à ETAR; 

• Socioeconômico: assim como para o fator anterior, o tamanho das redes é função direta da forma 

urbana, ao passo que os tipos de usos da água são influenciados diretamente pelos usos e padrões 

de ocupação do solo; 

• Tecnologia: a escolha do processo de tratamento a adotar, embora pautada em aspectos técnicos 

de custo e eficiência, é muitas vezes limitada por condicionantes territoriais, sobretudo no que 

se refere aos SES, como a disponibilidade de espaço físico para implantação da ETAR e 

problemas de vizinhança devido a usos do solo conflitantes. Por exemplo, uma ETAR instalada 

em meio a uma área urbanizada deverá, muito provavelmente, prever métodos para controle dos 

impactos odorantes, como a captação e lavagem dos gases emitidos, o que aumenta as demandas 

de água e energia associadas ao processo. Por outro lado, uma estação muito afastada pode 

implicar na necessidade de transportar o efluente por longas distâncias. 

A conexão entre a forma urbana das redes de distribuição de água - que corresponde ao layout das 

condutas e à distribuição espacial dos usuários de água - e o seu uso de energia foi objeto de estudo de 

Filion (2008). O autor simulou, por meio de modelagem computacional com o software Epanet, a 

necessidade energética para três configurações de redes (em grelha, radiais e em satélite) e três padrões 

de distribuição populacional (uniforme, monocêntrica e policêntrica), como ilustrado na Figura 20, a 

seguir. Para facilitar e permitir uma comparação direta entre os casos, adotou-se sistemas similares (em 

extensão e população atendida), abastecidos a partir de um único reservatório central situado em cota 

fixa para garantir o abastecimento gravítico de toda a rede. 

 

Fig. 20 – Combinações de layouts de rede e padrões de distribuição populacional estudados por Filion (2008) 

(Fonte: Filion, 2008) 

 

Segundo o autor, a configuração de grelha corresponde a um layout típico de muitas cidades norte-

americanas, ao passo que a configuração radial corresponde ao formato compacto das cidades europeias 

de origem medieval, abrangendo, com uma mesma extensão de rede, uma área 50% inferior à primeira 

opção. A configuração em satélite, que cobre 80% da área da rede em grelha, representa a ligação 
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comum entre bairros e / ou comunidades mais distantes ao centro da cidade. Já referente à distribuição 

da população, foram estudadas ainda 3 repartições entre os nós de alta e baixa densidade: 60/40%, 

70/30% e 80/20%. Todas as simulações foram feitas visando o cumprimento aos critérios de velocidade 

e pressão mínimas na rede. Os resultados indicaram que a combinação radial / monocêntrica apresentou, 

em média, os menores usos per capita anuais de energia. Para o autor, isso se explica pelo fato de que 

os múltiplos caminhos possíveis na rede (existência de redundâncias) e a compacidade da configuração 

radial atuam em conjunto com a concentração de população (e demanda) próxima ao centro para reduzir 

as perdas de carga, o diâmetro dos tubos e o uso de energia. Por outro lado, as combinações de layouts 

em grelha ou satélite com distribuições uniformes ou policêntricas mostraram-se as menos eficientes 

energeticamente por fornecem percursos longos para os nós periféricos e, assim, gerar perdas elevadas 

na distribuição. 

A relação entre a forma urbana e a performance das redes de distribuição de água também foi estudada 

por Farmani e Butler (2014) que, entretanto, focaram sobretudo nos processos de crescimento urbano. 

Os autores simularam, com o Epanet, o comportamento da rede de uma cidade fictícia (“Anytown”) para 

quatro estratégias de desenvolvimento urbano (uniforme, monocêntrico, policêntrico e periférico), três 

taxas de crescimento (nulo, médio e alto) e dois cenários de eficiência no consumo da água (com e sem 

retrofit para promover um aumento da eficiência dos usos da água nas edificações preexistentes e, 

portanto, reduzir o consumo per capita associado a elas). Já a performance da rede foi avaliada através 

do custo total da solução, resiliência e a “idade11” da água. Os resultados indicaram que a principal 

diferença entre as soluções é devida às formas urbanas utilizadas, de modo que, para as diferentes taxas 

de crescimento e os cenários de consumo de água, as mudanças nos três indicadores avaliados seguiram 

um padrão semelhante. Isto posto, concluiu-se que, para o caso fictício em estudo, a taxa de crescimento 

e o tipo de desenvolvimento urbano têm implicações importantes para a eficiência da infraestrutura 

hídrica existente, sendo a expansão uniforme mais rentável por uma margem considerável. Por fim, os 

autores destacam a importância da interação entre provedores de água e planejadores urbanos com vista 

a garantir que a previsão de crescimento urbano e a demanda associada sejam totalmente levadas em 

conta pelo provedor de serviços e que haja capacidade suficiente para gerenciar a oferta e a demanda. 

Para além da forma urbana, os seus padrões de ocupação também influenciam a EHE dos sistemas de 

águas, sobretudo por suas implicações sobre o consumo de água. Apesar disso, Shandas e Parandvash 

(2010) afirmam que a proporção com a qual as políticas de uso do solo – nisso incluindo as referentes 

ao zoneamento e a regulamentação das taxas de ocupação dentro das parcelas – afetam o consumo de 

água ainda é pouco compreendida. Para os autores, avaliar essa inter-relação pode ajudar na abordagem 

a questões como quais as estratégias de uso do solo são mais eficazes na redução da demanda de água e 

como a densidade populacional afeta o consumo hídrico. 

Com o intuito de responder a estas questões, os autores buscaram quantificar a influência do zoneamento 

específico e de características estruturais dos desenvolvimentos urbanos sobre a demanda de água para 

a região metropolitana de Portland, nos Estados Unidos. Para isso, foram avaliados ao nível das parcelas 

os consumos para usos residenciais uni e multifamiliares, usos comerciais e usos industriais. Dentre 

essas quatro categorias, verificou-se que as residências multifamiliares respondiam pela maior fatia do 

consumo, enquanto que, para os consumos per capita, as residências unifamiliares eram preponderantes. 

Pelo cruzamento com informações censitárias, os autores inferiram também que a renda média familiar 

era diretamente proporcional ao consumo, e que este diminuía com o aumento da escolaridade média. 

Por fim, os autores sugerem que o zoneamento e as taxas de ocupação do solo – dois instrumentos 

 

11 Por idade da água entende-se o tempo médio que ela passa na rede entre a produção e o consumo. Isto é função 

da demanda, do layout da rede e de procedimentos operacionais. 
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essenciais do planejamento urbano – são fundamentais para a previsão das demandas de água, e que 

essa abordagem integrada pode ser utilizada pelos agentes de planejamento urbano para trabalhar em 

cooperação com agências de gestão da água na implementação de estratégias de conservação do bem. 

A relação entre a densidade populacional e as demandas de água e energia também foram referidas em 

WWAP (2014), que indica que os assentamentos de uso misto de alta densidade podem reduzir 

significativamente o consumo desses recursos quando comparado a assentamentos de baixa densidade, 

uma vez que a estes estão normalmente associadas grandes quantidades de água para irrigação dos 

jardins particulares, além da energia necessária para transportar a água e o esgoto por longas distâncias. 

O Relatório apresenta, para ilustrar esta questão, um estudo sobre o uso residencial de água em 12 

cidades dos EUA, no qual se mostrou que, em todas elas, mais da metade da água consumida era 

destinada à irrigação. No entanto, a comunidade de Civano, em Tucson, Arizona, conseguiu reduzir o 

uso de água potável para menos da metade da quantidade média consumida por outros moradores da 

cidade por apresentar tamanhos de lote menores que a média e usar, em seus jardins, principalmente 

plantas nativas, que requerem menos água de irrigação. Além disso, cada casa em Civano é abastecida 

por duas linhas, de forma similar ao feito em Windhoek: uma de água potável para uso interno e outra 

de água recuperada, não potável, para uso externo. 

Nesta mesma linha, Chhipi-Shrestha et al. (2017) partiram da premissa de haver uma lacuna na literatura 

de um estudo sobre o nexo água-energia aplicado à inter-relação entre o consumo destes recursos em 

sistemas de abastecimento de água urbanos e a densificação de áreas residenciais. Segundo os autores, 

uma maior densidade residencial pode reduzir os requisitos de energia per capita para os SAA, uma vez 

que acarreta uma diminuição da demanda de água para rega de jardins, como mostra a Figura 21. Para 

o estudo, foi analisado um loteamento misto situado no Canadá, o qual apresentava três zonas distintas: 

uma residencial de baixa densidade, uma residencial de média densidade e outra de alta densidade, mas 

com uso misto residencial e comercial. O consumo de água, o uso de energia e as emissões de carbono 

pelos sistemas de distribuição de água e paisagismo residencial foram combinados e representados pela 

pegada ecológica, e os resultados mostraram que a densidade residencial líquida afeta significativamente 

o nexo per capita e o custo do ciclo de vida dos sistemas de distribuição de água. Assim, quanto maior 

a densidade residencial, menor a demanda de água per capita e o uso de energia, ou seja, maior a EHE 

do sistema de abastecimento. 

 

Fig. 21 – Impactos da densificação residencial no nexo água-energia da rede de distribuição de água 

(Fonte: Chhipi-Shrestha et al., 2017) 
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Essa relação direta entre densificação e aumento na EHE, entretanto, não pode ser analisada fora de 

contexto e nem tomada como universal. Em muitos casos, a densificação por meio da verticalização traz 

consigo a necessidade de bombeamento da água dentro do edifício, o que não ocorre com residências 

unifamiliares abastecidas diretamente com a pressão disponível na rede. Para além disso, pelo menos no 

Brasil, tradicionalmente as residências multifamiliares dispunham de um único medidor, sendo a conta 

de água feita por rateio uniforme dentre todos os fogos, o que é propício a padrões de consumo menos 

conscientes e, portanto, demandas hídricas per capita elevadas. Como afirmado por Tsutiya (2006), a 

presença de medidores (hidrômetros) é fundamental para a diminuição do consumo de água, tendo sido 

observado que, nas cidades em que a medição não foi implantada, o consumo per capita é mais elevado 

que em cidades de características semelhantes nas quais há medição total ou parcial. 

 

4.2 Desafios e perspectivas para a promoção de sinergias intersetoriais. 

Apesar das inúmeras inter-relações entre o planejamento do território e o planejamento dos recursos 

hídricos, a cooperação entre os setores é, em muitos casos, mínima, e devida sobretudo a problemas de 

governança. Serrao-Neumann et al. (2017) ressaltam que a gestão dos recursos hídricos é comumente 

realizada por múltiplos órgãos governamentais e não governamentais sem coordenação e / ou integração 

para abordar o ciclo urbano total da água, sendo comum, por exemplo, encontrar entidades gestoras, de 

cunho público ou privado, que trabalham separadamente e de forma independente para gerenciar apenas 

um dos elementos do ciclo. Este cenário não favorece a integração intersetorial e, como destacam 

Plummer et al (2011), decisões sobre usos dos solos com implicações para a qualidade e disponibilidade 

da água são frequentemente realizadas sem associação com o gerenciamento de recursos hídricos. Nessa 

mesma linha, Carter et al. (2005) argumentam que um fator fundamental para muitos problemas de 

gestão de águas urbanas é uma falha na adoção de uma abordagem integrada para o gerenciamento de 

recursos hídricos e o planejamento do uso do solo. Já Plummer (2013) evidencia que a segurança dos 

recursos hídricos requer uma integração crítica entre a gestão desses recursos e o planejamento dos usos 

do solo, particularmente para garantir que a qualidade e a disponibilidade de água não sejam 

comprometidas por usos do solo incompatíveis. É, portanto, necessária uma melhor integração entre 

ambos os setores para permitir a manutenção dos sistemas urbanos sem uma crescente degradação dos 

recursos hídricos na escala regional. 

Segundo Gober et al. (2013), essa separação é fruto das diferenças organizacionais e culturais entre os 

serviços de água e esgotos e os serviços de planejamento urbano e territorial. Enquanto o primeiro é, 

normalmente, da competência de engenheiros hídricos, que são motivados pelo imperativo de fornecer 

água potável para o desenvolvimento futuro, em um paradigma de “prever e prover” (Butler e Memon, 

2006), o segundo é fortemente influenciado por realidades políticas e grupos de interesse perante a 

regulamentação dos usos do solo.  

Bates (2011) e Gober et al. (2013) referem-se a uma lacuna de governança entre as decisões “sobre terra 

e água” e entre os vários níveis de governo, dada, em parte, pelas diferenças de escala na gestão de 

ambas: enquanto o planejamento da água ocorre principalmente em nível regional, isto é, superior à 

escala local, o planejamento do uso do solo é em grande parte uma questão local com pouca coordenação 

ou direção regional. Gober et al. (2013) ainda referem que o planejamento hídrico é frequentemente 

visto como subordinado ao planejamento do uso do solo, no sentido de que os gestores dos sistemas 

hídricos buscam obter água para atender às demandas do crescimento populacional, mas raramente se 

questionam onde ou quanto ocorre o crescimento. Diante disso, não surpreende que o desenvolvimento 

urbano às vezes seja permitido em locais com fontes de água incertas ou inadequadas. 
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Serrao-Neumann et al. (2017) avaliaram 113 documentos, dentre os quais planos, políticas e estratégias 

de três capitais regionais australianas, com o objetivo de verificar quanto os mecanismos estatutários e 

não estatutários em vigor apoiam a integração entre os usos do solo e o planejamento da água. Os 

resultados gerais indicaram que os mecanismos em vigor, para os três casos estudados, são insuficientes 

para propiciar a sinergia entre os setores, pois não consideram amplamente as conexões hidrológicas e 

ambientais entre as cidades e suas regiões, têm consideração limitada das mudanças futuras e incertezas 

sobre os recursos hídricos; e têm orientação setorial ao invés de assumir uma perspectiva integrativa. 

Posto isto, a construção de um quadro de governança integrada entre os setores de águas, energia e 

planejamento do território é um dos maiores desafios à abordagem do nexo água-energia, conforme 

identificado por Kenway (2012). No trabalho, o autor traça um panorama do cenário atual, de 

“desintegração”, e apresenta também sua concepção para um cenário ideal, como ilustrado na Figura 22 

e descrito a seguir no Quadro 6. Tendo em vista as perspectivas de futuro, a questão recai, portanto, 

sobre as formas de se progredir do cenário presente para o ideal. 

 

Fig. 22 – O paradigma futuro: integração e desempenho coordenado em cidades sustentáveis 

(Fonte: Kenway, 2012) 

 

Kenway (2012) reconhece no conceito de MU potencial para fornecer uma base conceitual e teórica 

com a qual a investigação do nexo água-energia nas cidades poderia ter maior contexto e rigor. Em 

entendimento similar, Walker et al. (2014) afirmam que entender e analisar o papel do setor de água nos 

vários setores socioeconômicos que compõem o tecido urbano envolve o estudo dos fluxos de energia e 

materiais (incluindo a água) que entram, sofrem transformações e depois saem da cidade. Assim, esses 

fluxos de entrada e saída determinam, em última instância, como a cidade interage com outros sistemas 

e o ambiente (Walker et al., 2014). 

Também Serrao-Neumann et al. (2017) afirmam que uma estrutura de metabolismo aplicada à água 

urbana oferece um grande potencial para promover a tão necessária integração entre os usos do solo e o 

planejamento hídrico. Segundo os autores, os planejadores do território têm acesso a várias ferramentas 

para auxiliar em seus processos de tomada de decisão e de implementação de políticas, todavia muitas 

dessas ferramentas não permitem a integração dos diferentes aspectos da água que compõe o ciclo (por 
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exemplo, água potável, águas residuais e águas pluviais), nem levam em consideração escalas espaciais 

mais alargadas, que são importantes para a elaboração de um planejamento territorial estratégico.  

 

Quadro 6 – O panorama emergente para o nexo água-energia 

(Fonte: adaptado pelo autor a partir de Kenway, 2012) 

Onde estamos – o cenário presente Para onde iremos – o cenário ideal 

O planejamento, o financiamento, a 

regulamentação e a regulação dos setores de 

água e energia são gerenciados isoladamente. 

Gestão simultânea e abrangente da água, 

energia e ciclos relacionados. As estruturas 

de governança garantem eficiência sistêmica 

por meio de mecanismos de planejamento e 

regulamentação. 

As metodologias para avaliar a água e a 

energia abordam apenas elementos isolados. 

O limite do sistema não é considerado ou é 

aplicado de forma inconsistente. 

Decisões melhor embasadas, possibilitadas 

pela comparação de opções usando 

métodos e limites padronizados, 

influenciarão o fluxo total de materiais e 

energia através das cidades. 

Os conjuntos de dados estão dispersos e o 

monitoramento é escasso. 

Programas de monitoramento coordenados 

permitirão análises diversas e gerenciamento 

de água e energia simultaneamente. 

Indicadores de desempenho urbano não 

quantificados ou limitados (como a pegada 

ecológica) que dão pouca orientação prática, 

em particular ao setor de água; estruturas de 

análise aplicadas de forma inconsistente. 

Indicadores de desempenho quantificados, 

que consideram simultaneamente a água, a 

energia e os fluxos relacionados, apoiados 

por um quadro metabólico e balanços de 

massa. 

A análise de otimização do espaço urbano 

com vista à eficiência hidroenergética é 

totalmente ausente. 

Estudos de otimização contribuirão para ou 

guiarão planos de desenvolvimento urbanos, 

códigos de construção e ferramentas de 

avaliação. 

Metas para sistemas urbanos são ausentes ou 

não quantificadas 

Metas definidas para a eficiência de recursos 

das cidades, e governo, indústria e os 

negócios funcionam de maneira coordenada 

para atingi-las. 

Gerenciamento e prestação de contas 

separados dos desempenhos dos setores de 

água e energia. 

A prestação de contas coordenada é usada 

para avaliar a eficácia do desenho e do 

manejo urbanos. 

 

Ainda conforme Serrao-Neumann et al. (2017), o MU pode, conceitualmente, ajudar a gerar uma visão 

para o desempenho hidrológico das cidades dentro de seu contexto regional, e assim unificar as diversas 

partes interessadas em torno dessa visão. No entanto, os autores propõem a elaboração do metabolismo 
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hídrico urbano que, como o nome indica, para além dos fluxos de água, analisa apenas as trajetórias e 

magnitudes dos fluxos de energia e nutrientes associados aos processos de tratamento ou bombeamento 

da água. Implícito a isso é a realização de um balanço mássico de água, um conceito mais restrito que 

inclui apenas os estoques e fluxos de água, excluindo qualquer consideração de energia ou nutrientes. 

(Renouf et al., 2016). A diferença entre os conceitos de MU, metabolismo hídrico urbano e balanço 

mássico da água encontra-se ilustrada na figura 23. 

 
Fig. 23 – Diferença entre os conceitos de metabolismo urbano, metabolismo hídrico urbano e balanço mássico 

de água 

(Fonte: Renouf et al., 2016) 

 

Segundo Serrao-Neumann et al. (2017), as informações geradas pela avaliação do metabolismo hídrico 

urbano, nomeadamente por meio de um balanço de massas, podem suprir os processos de planejamento 

de três modos: 

• Pela compreensão da dependência do sistema urbano às regiões vizinhas: o balanço mássico das 

águas urbanas pode ser usado para quantificar os fluxos de entrada e saída do sistema urbano e 

para comparar com a disponibilidade (oferta de água) e capacidade de assimilação das regiões 

e ecossistemas circundantes; 

• Para enquadramento dos indicadores de desempenho hidrológico urbano e identificação de 

oportunidades de melhoria para ganho de eficiência: os indicadores de desempenho hidrológico 

gerados pelo balanço de massa de água urbana podem embasar mudanças na gestão hídrica em 

resposta a mudanças na oferta e na demanda de água; 

• Para contabilização das diversas fontes e funções da água no sistema urbano: quando aplicado 

na escala regional, um balanço mássico de água urbana pode avaliar holisticamente vários 

elementos do sistema urbano de forma integrada. 

Também no âmbito de aplicação do MU como uma ferramenta de apoio à decisão a ser adotada por 

planejadores do território, Kenway (2012) ressalta duas potencialidades predominantes: a possibilidade 

para efetuar benchmarking de desempenho, e para contribuir com a otimização de sistemas existentes. 

Segundo o autor, a comparação entre cidades (o benchmarking) é uma forma de evidenciar a eficiência 

relativa do sistema em análise e traçar metas desafiadoras, porém tangíveis, sendo que considerar o nexo 

água-energia em simultâneo com o MU fornece um contexto crítico para a análise e compreensão da 

relevância entre as diversas conexões. Já a otimização pode ser obtida através do teste de cenários, dentro 

de um objetivo de máxima eficiência no uso de recursos. 
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Dado que o que suporta a sustentabilidade da sociedade humana é a capacidade das populações em 

continuarem a aceder aos recursos e melhorar a eficiência do sistema em converter tais recursos em 

formas aproveitáveis, o MU força os planejadores e gestores a olhar para a eficiência global e pode, 

portanto, ajudar a identificar soluções mais favoráveis para o desenvolvimento das cidades do futuro. 

Soluções essas que ajudem, portanto, com a transição do atual modelo metabólico predominantemente 

linear para modelos circulares, que promovem um aumento da resiliência urbana, como ilustra a Figura 

24 (Agudelo-Vera et al., 2012). 

 
Fig. 24 – Comparação entre o metabolismo urbano linear (à esquerda) e circular (à direita) 

(Fonte: Agudelo-Vera et al., 2012) 

 

Como abordado no item 2.4, alguns projetos como o BRIDGE (Chrysoulakis et al., 2013) e o MIA 

(Pinho et al., 2012) têm começado a operacionalizar o conceito de MU dentro do contexto de 

planejamento urbano e regional. Apesar disso, Serrao-Neumann et al. (2017) consideram necessários 

mais estudos para demonstrar a viabilidade operacional desses projetos, em particular no que se refere 

ao metabolismo hídrico. Isso exigirá um refinamento da estrutura de balanço de massa da água urbana 

em um método consistente, que seja aplicável em diferentes escalas urbanas, seja alimentado a partir de 

uma base de dados confiável e consistente, e desenvolva indicadores significativos para avaliação da 

performance hídrica urbana (Renouf et al., 2016). Serrao-Neumann et al. (2017) complementam que, 

idealmente, esse processo deve ser acessível aos agentes do planejamento urbano, de modo que as 

informações geradas por ele estejam alinhadas com as necessidades de conhecimento dos planejadores. 

As dificuldades para viabilização prática tanto do projeto BRIDGE quanto do MIA já haviam sido 

apontadas por Chrysoulakis et al. (2013) e Pinho et al. (2012), respectivamente, como uma das principais 

autocríticas dos mesmos. Ademais, Kenway (2012) afirma que, devido à amplitude do conceito de MU, 

ao estágio ainda incipiente das pesquisas para sua efetiva aplicação prática, aos conjuntos de dados ainda 

pouco fiáveis e ao mosaico institucional das organizações envolvidas, o MU ainda não tem condições 

para ser prontamente aplicado como uma ferramenta de apoio à decisão que permita a integração entre 

planejadores do território e gestores dos sistemas hídricos urbanos. Assim sendo, torna-se necessário 

mudar o referencial da abordagem: é possível, a partir das práticas dos prestadores de serviço de águas, 

obter uma métrica que seja compreensível aos planejadores urbanos e também relevante a ponto de 

apoiar suas tomadas de decisão? Para responder essa questão, serão avaliados dois casos distintos, 

apresentados no próximo capítulo. 
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5  
ANÁLISE DAS CIDADES DO PORTO 

E DE PARATY 

 

 

5.1 Introdução 

Conforme observado no capítulo anterior, os setores de planejamento do território e de águas urbanas 

incidem sobre um espaço comum (o sistema urbano) e possuem mútuas implicações, que configuram 

potenciais sinergias entre os mesmos. Entretanto, como apontam diversos autores, a realidade mostra 

que há uma grande dificuldade de integração intersetorial e que, embora existam inúmeras ferramentas 

para análise do território à disposição dos planejadores, os mesmos ainda carecem de uma que faça o 

elo com o domínio das águas de forma efetiva. Dentro do objetivo geral deste trabalho (verificar a 

potencialidade de aplicação do conceito de EHE em sistemas de águas e esgotos como uma ferramenta 

de apoio à tomada de decisão em planejamento urbano), serão estudados dois casos em contextos 

bastante distintos: a cidade do Porto, em Portugal, e a cidade de Paraty, no Brasil. 

Para cada caso, será feita uma breve caracterização de cada cidade e dos seus sistemas de águas e 

esgotos, e debatida a EHE dos mesmos perante o seu layout e os resultados dos indicadores dos sistemas 

de avaliação de desempenho “oficiais” aplicáveis a cada caso. Na sequência, são analisados os planos 

gerais de ordenamento do território de cada cidade, bem como eventuais documentos correlatos, para 

verificar o enquadramento dado aos sistemas de águas urbanos, e a forma como se dá a interação entre 

as questões das águas e do planejamento urbano. Por fim, promove-se um debate que procura identificar 

semelhanças e diferenças no que se refere ao modo como ocorrem as interações entre os setores, e qual 

a relevância dada à questão da EHE nos sistemas de águas e esgotos. As cidades foram escolhidas em 

função da disponibilidade de informação e da vivência do autor em ambas, o que garante uma melhor 

fundamentação e senso crítico para o debate que se propõe12. Por fim, importa referir que o fato de as 

cidades serem completamente distintas não é relevante para o argumento deste trabalho. Pelo contrário, 

entende-se que isto contribui para uma discussão mais ampla e que, portanto, não fica restrita a um caso 

pontual. 

  

 

12 Originalmente, o trabalho se propunha a desenvolver, para uma cidade portuguesa, uma aplicação prática da 

proposta de mapeamento da EHE que será apresentada no Capítulo 6. No entanto, isto não foi possível em função 

da indisponibilidade de dados para concretizar tal fim, em tempo hábil para a elaboração desta dissertação. 
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5.2 Porto, Portugal 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE 

Situada no noroeste de Portugal, junto à foz do rio Douro, que a delimita a sul, e o Oceano Atlântico, 

que a confronta a oeste, o Porto é considerada “a segunda cidade” do país em termos de relevância 

internacional, ficando atrás apenas da capital Lisboa, da qual dista pouco mais de 300 km. A cidade 

ocupa a totalidade do concelho homônimo, com 41,42 km2 de área divididos em 7 freguesias, sendo 

também a capital do Distrito do Porto. Na Figura 25 estão ilustradas a localização em Portugal e a divisão 

administrativa (freguesias) do município. 

 

Fig. 25 – Localização e organização administrativa (freguesias) da cidade do Porto 

(Fonte: Adaptado a partir de MIPWEB13 e Wikimedia commons14) 

 

O Porto é o principal centro econômico, universitário e cultural da Região Norte, desempenha um papel 

vital na estruturação do sistema urbano do noroeste da Península Ibérica, e ocupa uma posição relevante 

em diferentes escalas territoriais. É sede da Área Metropolitana do Porto (AMP), que com seus 17 

municípios e população superior a 1,7 milhões de habitantes, possui uma dimensão significativa à escala 

europeia que lhe confere uma posição central enquanto polo de competitividade e internacionalização 

do país. Para além disso, é um destino mundialmente conhecido, que tem no vinho do Porto e no Centro 

Histórico, classificado como Patrimônio Mundial pela UNESCO, seus principais fatores de atratividade. 

Apesar disso, os seus limites administrativos abrigam uma população residente pouco superior a 237 

mil habitantes, segundo dados do último censo, o que o tornam apenas o quarto município mais populoso 

do país (Instituto Nacional de Estatística – INE, 2011). Esse número dá continuidade a uma tendência 

de declínio populacional verificada desde a década de 80, devida sobretudo à descentralização da função 

residencial para os municípios da Área Metropolitana. No seu auge, a população residente foi superior 

a 320 mil habitantes, portanto mais que 1/3 superior à atual (ver Figura 26). 

Por outro lado, como realçado pela Câmara Municipal do Porto (2018a), existe uma grande discrepância 

entre a população residente e a população que a usufrui, nomeadamente habitantes dos concelhos 

vizinhos que se deslocam à cidade todos os dias para fins de trabalho, estudo, compras e lazer, e também 

 

13 Mapa do Porto extraído do Portal de Informação Geográfica da Câmara Municipal do Porto – MIPWEB, 

disponível em https://mipweb.cm-porto.pt  
14 Mapa de localização do Porto disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocalPorto.svg 
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os turistas. Segundo dados do censo de 2011, mais de 150 mil pessoas efetuam deslocações pendulares 

para a cidade do Porto. 

 

Fig. 26 – Evolução da população residente na cidade do Porto 

(Fonte: Câmara Municipal do Porto, 2018a) 

 

Do ponto de vista hipsométrico, o concelho desenvolve-se entre as cotas 0 e 159 m, verificados no 

Monte Aventino, na freguesia de Campanhã (zona oriental da cidade), pelo que não existe uma grande 

diversidade altimétrica. De uma forma geral, como ilustra a Figura 27, o terreno desce suavemente de 

nordeste para oeste, em direção ao mar, com exceção das escarpas íngremes junto ao Douro, que são 

características da frente ribeirinha central da cidade, e do vale dos rios Torto e Tinto, na extremidade 

oriental do território (Câmara Municipal do Porto, 2018b). 

 

Fig. 27 – Mapa hipsométrico do concelho do Porto 

(Fonte: Câmara Municipal do Porto, 2018b) 
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5.2.2 O SISTEMA DE ÁGUAS URBANAS 

A exploração dos sistemas de distribuição de água e de coleta e tratamento de águas residuárias no 

concelho é de responsabilidade da empresa Águas do Porto, uma empresa municipal cujo capital social 

é detido, na sua totalidade, pela Câmara Municipal do Porto. Constituída em 2006 para dar continuidade 

aos serviços prestados pelos antigo SMAS – Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, a 

empresa é responsável, para além dos sistemas supra referidos, também pelo manejo das águas pluviais 

e dos corpos hídricos inerentes ao concelho. 

A água distribuída tem origem no Rio Douro, sendo captada na localidade de Lever, em Vila Nova de 

Gaia. O sistema em alta – que compreende a captação, o tratamento e transporte até o concelho – é de 

responsabilidade da empresa Águas do Douro e Paiva, S.A. (AdDP), entidade que abastece também 

diversos municípios vizinhos ao Porto. A captação é realizada tanto de forma superficial quanto em 

profundidade, por meio de poços situados no areal às margens do rio, sendo a água tratada na ETA de 

Lever, adjacente aos pontos de captação. A estação, inaugurada no ano 2000, é de ciclo convencional, 

abrangendo os processos de pré-tratamento, pré-oxidação, coagulação, floculação, adição de carvão 

ativado em pó, flotação, filtração e desinfecção com cloro. As lamas geradas no processo passam por 

espessamento e centrifugação, para então serem enviadas à destinação final15. 

Da ETA, a água é bombeada até os reservatórios multimunicipais de Jovim e de Ramalde, a partir dos 

quais é efetuado o fornecimento de água à cidade do Porto. Este ocorre por meio de dois eixos adutores 

principais, um a norte, através da Estrada da Circunvalação, e outro a sul, que abastece o Reservatório 

de Nova Sintra. A partir desses eixos, a água é fornecida pela AdDP à Águas do Porto em 12 pontos de 

entrega, sendo então encaminhada para os seis reservatórios municipais existentes ou diretamente para 

o eixo adutor ao longo da Circunvalação (Câmara Municipal do Porto, 2018c). 

 

Fig. 28 – Sistema de abastecimento de água em alta e localização dos reservatórios em baixa do Porto 

(Fonte: Adaptado a partir de Águas do Douro e Paiva 16e Câmara Municipal do Porto, 2018c) 

 

15 Descrição apresentada no portal da AdDP, disponível em https://www.addp.pt/dados.php?ref=etadelever 
16 Mapa do sistema da AdDP disponível em https://www.addp.pt/dados.php?ref=mapa-sistema 
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Dos reservatórios atualmente em serviço, apenas um – a Torre do Monte dos Congregados – é uma 

estrutura elevada, sendo todos os demais abastecidos de forma gravítica a partir dos pontos de entrega. 

Desse modo, a Estação Elevatória (EE) dos Congregados, que alimenta o reservatório supra referido, é 

a única estrutura de bombagem do sistema em baixa, sendo necessária para garantir o atendimento da 

zona de cota mais elevada do concelho. Essa configuração do SAA foi possível devido ao projeto Porto 

Gravítico, desenvolvido de 2006 a 2012, com o qual a Águas do Porto reestruturou a rede de forma a 

tirar o máximo partido da topografia do terreno. Pela inativação de diversas outras estações de 

bombeamento que antes compunham o sistema, o projeto estimou uma redução no consumo energético 

anual de 8.000 MWh. 

A rede de distribuição de água possui uma cobertura de 100% do concelho e promove o abastecimento 

de mais de 150 mil clientes, possuindo uma extensão total de 785 km, dos quais 42 km correspondem a 

condutas adutoras e 743 km a condutas distribuidoras. A rede encontra-se dividida em 42 zonas de 

abastecimento fechadas, designadas Zonas de Medição e Controle (ZMC), que permitem a 

monitorização dos caudais e pressões nos pontos de entrega, bem como nas entradas e saídas dos 

reservatórios, contribuindo assim para os programas de redução das perdas de água (Figura 29). 

 

Fig. 29 – Zonas de Medição e Controle (ZMC) do sistema de abastecimento de água do Porto 

(Fonte: Câmara Municipal do Porto, 2018c) 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário do Porto é do tipo separativo, isto é, veicula unicamente as águas 

residuais, e é composto por mais de 550 km de redes coletoras e 10 estações elevatórias. Para além disso, 

conta com 2 centrais de produção de ar comprimido que abastecem 27 ejetores hidropneumáticos que 

garantem o escoamento do esgoto nas zonas baixas da cidade. O sistema conta com duas ETAR: a do 

Freixo (na zona oriental, próxima à foz do Rio Tinto) e a de Sobreiras (na zona ocidental, próxima à foz 

da Ribeira da Granja). A Figura 30 apresenta a localização das duas estações sobreposta ao mapa 

hipsométrico do Porto previamente apresentado. 

Somadas, as estações têm capacidade para tratamento de um caudal de águas residuais equivalente a 

370.000 habitantes, possuindo a ETAR de Sobreiras uma capacidade ligeiramente superior à do Freixo. 

Embora diferentes em layout devido às condicionantes de seus respectivos locais de implantação, ambas 

estruturas possuem processos similares de tratamento, sendo este composto pelo tratamento preliminar 

(remoção de areias e gorduras), tratamento biológico por lamas ativadas com baixa carga, filtração e 
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desinfecção bacteriológica por radiação ultravioleta para lançamento do efluente final de volta ao rio 

Douro (Câmara Municipal do Porto, 2018c).  

 

Fig. 30 – Localização das ETAR do Porto sobre a base hipsométrica da cidade 

(Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Câmara Municipal do Porto, 2018b) 

 

Segundo inventário efetuado para o ano de 2016, a operação das ETAR resultou na liberação de mais 

de 7,2 milhares de toneladas de CO2 para a atmosfera, derivados sobretudo do consumo de energia das 

instalações. Diante dessa problemática, a Águas do Porto aderiu ao projeto “Aqualitrans: Eficiência 

Energética nas ETAR”, tendo a ETAR de Sobreiras sido selecionada como instalação piloto por ser a 

mais crítica e também a de maior capacidade. Segundo dados do projeto, esta estação tem um consumo 

energético de 11.176.529 kWh/ano, o que implica a emissão de 5.253 toneladas de CO2/ano. Por meio 

de medidas para otimização do sistema de elevação inicial e do sistema de gestão de energia, prevê-se 

uma poupança energética global de 782 MWh/ano, o que representa uma redução de 368 toneladas/ano 

nas emissões de CO2 (Águas do Porto, 2019). 

Em seu relatório de prestação de contas anual, a empresa divulga os principais indicadores referentes ao 

exercício, comparando-os com o ano anterior. Os indicadores referentes ao ano de 2018, para os sistemas 

de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, estão apresentados no Quadro 7. Como 

se pode constatar, não são apresentados dados referentes ao consumo energético dos sistemas como um 

todo, nem de suas partes (nomeadamente, as ETAR). 

Também no mesmo relatório, nas perspectivas futuras, destacam-se a conclusão do Plano Estratégico 

de Gestão Integrada do Ciclo Urbano da Água, que “permitirá realizar um diagnóstico aprofundado da 

atual gestão do ciclo urbano da água no Município do Porto e definir as respetivas orientações 

estratégicas e programáticas para os próximos 10 anos”, e a concepção e desenvolvimento de uma 

plataforma eletrônica voltada à submissão digital de processos de licenciamento urbanístico (de redes 

prediais), que assegure a gestão dos processos e sirva de meio de comunicação direta com os promotores 

(Águas do Porto, 2019). 

No que tange às informações públicas relacionadas à EHE nos sistemas de águas e esgotos, é preciso 

recorrer aos dados da ERSAR. Os resultados mais recentes (ano-base 2017) para os indicadores de 

interesse, conforme abordado no item 2.8.2, estão apresentados no Quadro 8. Chama atenção o indicador 

AA13 para a rede em baixa ter sido apontado como NA (não aplicável), quando na realidade o sistema 

conta com uma instalação de bombeamento operante, como recém verificado. 
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Quadro 7 – Indicadores dos serviços de água e esgotos para o ano de 2018 

(Fonte: Águas do Porto, 2019) 

 

 

Quadro 8 – Resultados do sistema de águas e esgotos do Porto para os indicadores da ERSAR relacionados à 

eficiência hidroenergética, para o ano-base de 2017 

(Fonte: elaborado pelo autor a partir de ERSAR, 2019) 

Objetivo Indicador Resultado 

Sustentabilidade 

ambiental 

AA12 – Perdas reais de água 
10,6 m3/(km . dia) [alta] 

118 l/ramal.dia [baixa] 

AA13 – Eficiência energética de  

instalações elevatórias 

0,38 kWh/(m3 . 100 m) [alta] 

(NA) [baixa] 

AR10 – Eficiência energética de 

instalações elevatórias 
1,22 kWh/(m3 . 100 m) 

 

5.2.3 O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O Plano Diretor Municipal da cidade do Porto (PDMP) é o instrumento legal fundamental para a gestão 

do seu território. Conforme a estruturação do sistema de ordenamento do território em Portugal, o Plano 

define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do município, sendo o instrumento de 

referência para a elaboração dos demais planos municipais (Planos de Urbanização – PU e Planos de 

Pormenor – PP). O PDMP é constituído pelo Regulamento, que constitui seu elemento normativo, no 

qual são estabelecidas as diversas regras e parâmetros urbanísticos aplicáveis à ocupação, uso e 

transformação do território, e por duas peças gráficas: a Planta de ordenamento, que representa o modelo 

de organização espacial do território municipal, e a Planta de condicionantes, que identifica as restrições 
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de utilidade pública em vigor que possam condicionar ou mesmo impedir formas específicas de 

aproveitamento do solo. 

O Plano atualmente em vigor foi ratificado em 2006, tendo sofrido nos anos subsequentes algumas 

alterações de maior ou menor abrangência. Dentre os objetivos do PDMP podem ser destacados “o 

desenho de novos tecidos (urbanos) coerentes e qualificados” e a “requalificação do espaço público e 

valorização das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas através da sua reorganização 

sistémica e da minimização dos principais impactes ambientais” (Diário da República, 2012) como 

aqueles que mais se aproximam de um objetivo-último de aumento de eficiência dos sistemas urbanos 

e conservação de recursos.  

Não há no Plano uma menção direta aos sistemas de águas urbanas. Pode se considerar que os mesmos 

estão abrangidos na Secção II do Capítulo IV, que aborda “outras redes de infrastruturas” que não a rede 

de transporte de energia elétrica, e estabelece, no Artigo 73°, a necessidade de compatibilização das 

novas redes de infraestruturas com os objetivos do PDMP no tocante ao uso do solo e sistemas urbanos 

e também da articulação entre as entidades gestoras e a Câmara Municipal quando da intervenção em 

redes existentes ou execução de novas infraestruturas. 

Para além disso, o Artigo 89°, no Capítulo VI, estabelece a obrigatoriedade de prévia discussão pública 

para “operações urbanísticas de significativa relevância”, classe na qual se enquadram “operações de 

loteamento não-isentas” e obras de edificação que correspondam a uma das seguintes situações: a área 

do terreno objeto de intervenção superior a 2 ha; área bruta de construção resultante superior a 12.000 

m2; número de fogos resultante superior a 100; ou a instalação de qualquer unidade comercial de 

dimensão relevante (Diário da República, 2012). Do ponto de vista do setor de águas, obras que se 

enquadrem nos critérios supra citados costumam constituir grandes consumidores de água, pelo qual o 

seu impacto na capacidade das infraestruturas existentes e previstas deve sempre ser avaliado antes da 

emissão da respectiva licença. 

Quanto aos planos municipais complementares, o Porto não apresenta, atualmente, nenhum PU e apenas 

dois PP (das Antas e do Dallas). Apesar disso, foram identificadas pelo PDMP 24 Unidades Operativas 

de Planeamento e Gestão – UOPG, para as quais, embora o PDMP apresente conteúdos programáticos 

que orientam e promovem a sua concretização no seu âmbito territorial, deverão ser elaborados estudos 

urbanísticos mais aprofundados, a culminar com a elaboração de PP específicos. As UOPG abrangem 

24,3% do território do concelho (ver Figura 31), e apresentam características bastante distintas entre si, 

mas que possuem em comum o fato de serem áreas do tecido urbano ainda subaproveitadas. Do ponto 

de vista do setor de águas, são áreas potencialmente sujeitas à intensificação das demandas e à alteração 

dos padrões de consumo presentes. 

O acompanhamento da implantação do PDMP compete à Direção Municipal de Urbanismo – DMU, 

órgão técnico da Câmara responsável, também, pelo licenciamento das operações urbanísticas, dentre 

outras atividades. Para além disso, o concelho dispõe do Conselho Municipal do Ambiente - CMA, cujas 

competências englobam “participar e acompanhar as diferentes fases de conceção e implementação de 

projetos estratégicos de qualificação do ambiente urbano, bem como avaliar seu desempenho” e também 

“facilitar a colaboração, trabalho em equipa e partilha de informação entre seus membros, e entre estes 

e o Município”. Segundo seu regulamento, o CMA possui reuniões ordinárias quadrimestrais, e possui 

dentre seus componentes os vereadores dos pelouros do Ambiente e do Urbanismo, e também um 

representante da empresa Águas do Porto.  
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Fig. 31 – Localização das UOPG da cidade do Porto 

(Fonte: Câmara Municipal do Porto, 2015) 

 

Para além do PDMP, diversos outros planos, programas e instrumentos incidem sobre a cidade, tanto de 

origem na escala municipal quanto em esferas superiores do planejamento, os quais foram identificados 

no Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território – REOT. Diante do enfoque temático do 

presente trabalho, bem como de seu enfoque na escala da cidade, dois documentos merecem ser 

destacados: a Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto e o Plano de Ação para a Energia 

Sustentável do Porto. 

O primeiro deles – A Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto – foi elaborada pela Agência 

de Energia do Porto (AdEPorto) por solicitação da Câmara Municipal e em estreita colaboração com os 

serviços municipais, tendo sido concluída em Fevereiro de 2009. Sua elaboração articula-se com a 

iniciativa “Pacto dos Autarcas”, um acordo proposto pela Comissão Europeia com o objetivo de reduzir 

em pelo menos 20% as emissões de CO2 até 2020. Os eixos de intervenção da estratégia são tão vastos 

quanto o próprio conceito de sustentabilidade, abrangendo as esferas ambiental, social e econômica. Os 

seus objetivos convergem com os propostos no PDMP, em particular no que refere à organização do 

território e produz maiores consequências no plano energético: a reabilitação do edificado e a transição 

para padrões de mobilidade mais sustentáveis. 

A estratégia foi apoiada em um diagnóstico sumário, centrado em análises SWOT17 aplicadas 

separadamente a diversos componentes das três esferas da sustentabilidade, dentre os quais os recursos 

água e energia. Para a água, o aprovisionamento em águas superficiais, o pleno abastecimento e o 

abastecimento sem consumo de energia decorrente do Porto Gravítico foram identificados como forças, 

enquanto a elevada idade da rede de distribuição, as perdas de água na rede em baixa e as lacunas na 

cobertura do SES foram as fraquezas. O recurso a novas vias de aprovisionamento descentralizado 

(como águas pluviais), a promoção de meios mais eficientes para os usos da água domésticos e urbanos 

e a universalização do SES foram as oportunidades vislumbradas, ao passo que as ameaças consideradas 

não dizem respeito diretamente aos sistemas de águas e esgotos, mas à estrutura hídrica do concelho 

(praias e ribeiras). Para a energia, por sua vez, destacam-se as suas correlações com as emissões de CO2, 

porém sem associação direta à demanda do setor hídrico urbano. É referida como uma oportunidade a 

promoção da energia solar para fins de calor, o que, como já visto, ajuda a diminuir a demanda energética 

 

17 Do inglês, Strengh, Weakness, Opportunities and Threats, ou seja, Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 
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associada aos usos da água. Esta ação é novamente referida como oportunidade para o componente 

“ocupação do solo, morfologia urbana e infraestruturas”. 

À semelhança da Estratégia para a Sustentabilidade, e quase como um desdobramento específico desta, 

o Plano de Ação para a Energia Sustentável da Cidade do Porto, concluído em 2010, visa dar resposta 

aos compromissos assumidos de redução das emissões de CO2. Tendo como referência o ano de 2004 - 

ano a que se reporta a primeira Matriz Energética relativa à Área Metropolitana do Porto - o Plano elenca 

medidas concretas para redução de emissões, estruturando-as em função do seu posicionamento do lado 

da “oferta” (maior eficiência na produção de energia e maior presença de fontes renováveis) ou da 

“procura”, dirigidas à incorporação de novas tecnologias e à alteração de comportamentos no uso de 

energia. O projeto Porto Gravítico é destacado como uma medida adotada no lado da procura, sendo 

também a única menção feita pelo documento ao setor de águas. Para além disso, a promoção da energia 

solar é novamente destacada, não apenas para aquecimento de água, mas também para fins de 

microgeração. As preocupações do Plano são enquadráveis em vários dos objetivos estratégicos do 

PDMP, em particular nos que enfocam a reabilitação urbana, a racionalidade do sistema de transportes 

e a valorização das componentes ecológicas do espaço público. 

Foi iniciado, no ano de 2015 o processo de elaboração da 2ª Revisão ao PDMP, processo este que, 

embora bastante avançado, ainda não se encontrava concluído até a data de elaboração do presente 

trabalho. Para embasar a definição da visão de cidade pretendida e a estratégia a ser adotada para esse 

fim, foram elaborados diversos diagnósticos setoriais que buscaram identificar as principais debilidades 

e potencialidades para o município. Um desses diagnósticos temáticos, sobre as infraestruturas (Câmara 

Municipal do Porto, 2018c), apresenta dentre suas conclusões que o sistema de abastecimento de águas 

do Porto não possui carências e abrange a totalidade da população, e o sistema de esgotamento sanitário 

deverá atingir a universalização no ano de 2019, estando sua cobertura já superior a 99%. 

 

5.3 A cidade de Paraty, Brasil 

5.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE 

A cidade de Paraty é a sede do município homônimo, situado no extremo sul do Estado do Rio de 

Janeiro, na Região Sudeste do Brasil. Embora localizada a apenas 250 km da capital do Estado (pouco, 

se considerado na escala brasileira), a cidade goza de relativo isolamento por estar implantada em uma 

estreita planície entre o mar e as montanhas, com acessos viários restritos, como ilustra a Figura 32. 

Trata-se de um importante destino turístico por combinar um Centro Histórico único no país (no qual as 

marés, quando sobem, avançam pelas ruas) com diversos atrativos naturais como praias, montanhas e 

cachoeiras, tendo sido recém-classificado pela UNESCO como Patrimônio cultural e natural da 

Humanidade. 

O território municipal possui 924 km2 de área, sendo orientado no eixo norte-sul. Apesar da extensão 

territorial, o município abrigava apenas 37.533 residentes segundo o censo de 2010, dos quais quase 

60% encontram-se concentrados na cidade. A essa população somam-se turistas e, em menor escala, 

moradores do município vizinho que vêm trabalhar na cidade, especialmente no setor turístico. O oposto 

também acontece, sendo vários os habitantes que precisam se deslocar regularmente a cidades vizinhas 

para fins de estudo, tratamento médico ou mesmo compras. Dado que o turismo é o principal setor da 

economia, a cidade conta com um variado calendário de eventos de renome – como festivais literários, 

gastronômicos, de música e eventos esportivos – para diminuir as discrepâncias na afluência de 

visitantes entre as temporadas alta (verão) e baixa (inverno). 

 



O mapeamento da eficiência hidroenergética de sistemas de águas e esgotos como ferramenta para o planejamento urbano 

 

75 

 
Fig. 32 – Localização da cidade de Paraty 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

 

Do ponto de vista topográfico, o terreno municipal apresenta grandes variações, partindo da cota 0 até 

altitudes que superam os 1.000 m na Serra do Mar, sendo a Pedra da Macela o seu ponto culminante 

com 1.840 m. O território é caracterizado por diversos vales que constituem vias de ligação entre as 

estreitas planícies litorâneas existentes junto à foz dos rios e a Serra. Esta perfaz o limite a oeste e a 

norte do município, ao passo que a sul e a leste o mesmo é delimitado pelo mar.  

A cidade de Paraty, por sua vez, se localiza na porção centro-sul do município, ocupando uma área 

inferior a 30 km2 (se somadas a área urbana às áreas reservadas à expansão urbana), ou seja, cerca de 

3% do município. Ela está situada principalmente junto ao mar, na planície litorânea, mas se estende 

pelo baixo vale dos rios Perequê-Açú e o Mateus Nunes, apresentando uma cota média de apenas 5 m 

sobre o nível do mar (ver Figura 33). 

 

Fig. 33 – Vista do relevo do município e detalhe de identificação da mancha urbana referente à cidade de Paraty 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

 



O mapeamento da eficiência hidroenergética de sistemas de águas e esgotos como ferramenta para o planejamento urbano 

 

76 

5.3.2 O SISTEMA DE ÁGUAS URBANAS 

Não obstante seu papel de relevância no cenário turístico nacional e internacional, até o início de 2014 

a cidade de Paraty não contava com o abastecimento de água tratada, sendo veiculada a água bruta à 

população. A confiabilidade do serviço também era baixa, sendo comum períodos de intermitência no 

abastecimento, em especial durante os picos da temporada turística que ocorriam nas festas de passagem 

de ano e no Carnaval. Por outro lado, não havia medição do consumo, sendo o mesmo faturado por meio 

de uma tarifa fixa, determinada consoante a tipologia da ligação (residencial ou comercial) e a área do 

imóvel. Não havia, portanto, qualquer controle dos caudais captados e nem consumidos, tampouco do 

índice real de perdas da rede. 

Do ponto de vista das águas residuais, um sistema pontual atendia, com coleta e tratamento, uma 

pequena parcela urbana, porém a manutenção inadequada do mesmo comprometia o seu funcionamento. 

O restante da cidade recorria a soluções descentralizadas, como fossas sépticas (nem sempre construídas 

e mantidas de forma adequada), ou efetuava o lançamento das águas residuais diretamente nas galerias 

do sistema de drenagem de águas pluviais ou, se fosse mais cômodo, nos próprios corpos hídricos. A 

gestão de ambos os serviços competia à Superintendência Autônoma de Águas e Esgotos, uma entidade 

autárquica municipal. 

Em atendimento ao preconizado na Lei Federal 11.445/2007, que instituiu no Brasil a Política Nacional 

de Saneamento Básico, o município procedeu, em 2011, à elaboração de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB). O documento, que tinha como principal meta definir estratégias para a 

universalização e garantia da qualidade dos serviços de águas e esgotos, apontou para a instituição de 

uma Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão patrocinada, como forma para viabilizar os 

investimentos necessários. Desse modo, foi celebrado em 2014 o contrato da PPP, e a gestão dos 

serviços de águas e esgotos na cidade de Paraty foi transmitida à empresa Águas de Paraty, de capital 

privado. O contrato da PPP previa a realização de diversas melhorias no SAA preexistente, como a 

construção de estações de tratamento, reservatórios, novas condutas e reabilitação das existentes, além 

da construção completa do SES, isto é, das redes coletoras e da ETAR. A área restante do município, 

não abrangida no escopo da PPP, continuaria sob a gestão da autarquia municipal. Como esta análise se 

prende à cidade de Paraty, será abordada apenas a esfera de abrangência da PPP. 

Atualmente, a água é proveniente de três mananciais de superfície, cada qual com sua própria captação, 

denominados Caboclo, Pedra Branca e Corisquinho. O primeiro é o sistema mais antigo da cidade e 

também o de menor capacidade entre os três, e sofreu poucas intervenções. Após a captação, a água é 

submetida à filtração em filtros de areia e à desinfecção antes de ser integrada na rede de distribuição. 

Nos outros dois sistemas foram construídas, em locais próximos às captações, ETAs convencionais, isto 

é, compostas pelos processos de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção com cloro. 

Nos três casos, tanto a alimentação das ETA quanto o abastecimento da rede de distribuição são feitos 

graviticamente. No sistema de distribuição, um reservatório preexistente situado em uma cota alta na 

área urbana ajuda a regular os caudais e pressões da rede, atuando ora como reservatório de sobras, ora 

como abastecimento, consoante a variação das demandas ao longo do dia. A localização dos três 

sistemas produtores, bem como do reservatório preexistente, encontra-se indicada na Figura 34. O SAA 

desenvolve-se quase integralmente de forma gravítica, exceto por três distintos conjuntos populacionais 

situados em cotas altas, para os quais se torna necessário recorrer à pressurização da rede através de 

boosters. 

As intervenções realizadas desde o início da concessão do serviço trouxeram mais disponibilidade de 

água (anteriormente, o sistema Corisquinho não existia) e fiabilidade ao abastecimento. Com a oferta 

de água tratada, foi iniciada a hidrometração dos consumidores, que repercutiu em mudanças nos 
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padrões de consumo e provocou redução da demanda, contribuindo para a maior disponibilidade hídrica. 

Apesar das melhorias evidentes frente ao cenário inicial, o contrato da PPP prevê a construção de outros 

dois reservatórios, novas adutoras e ainda a realização de várias intervenções na rede para a criação de 

ZMC. 

  

Fig. 34 – Localização das 3 captações (azul) e do reservatório existente (cinza) da cidade de Paraty 

(Fonte: elaborado pelo autor) 

 

Em contrapartida, a cidade continua a não dispôr do serviço de coleta e tratamento de esgotos. Embora 

contemplados no escopo da PPP e com solução elaborada a nível de projeto de execução, as obras no 

SES foram interrompidas no início de 2016 em decorrência da crise econômica deflagrada no Brasil, 

não tendo sido retomadas até a realização deste trabalho. 

No Quadro 9 estão apresentados os resultados dos indicadores calculados pelo SNIS relacionados à 

EHE, referentes ao sistema gerido pela Águas de Paraty, para o ano de 2017. Observa-se que o consumo 

de energia relacionado à exploração dos serviços é mínimo, e sua participação percentual nas despesas 

situa-se abaixo do intervalo médio de 5 a 30% identificado em WWAP (2014), o que é um indicativo 

da configuração eficiente do SAA. Esse indicador, entretanto, não pode ser visto separadamente, uma 

vez que se encontra distorcido em razão da inexistência do SES. Além disso, mesmo com seu reduzido 

consumo energético, o SAA não pode ser considerado eficiente em termos hidroenergéticos, uma vez 

que apresenta índices de perdas de água estimados em quase 50%, isto é, metade dos volumes 

disponibilizados são perdidos ao longo da rede. 

Esses resultados tendem a sofrer importantes variações caso se concretizem todas as intervenções 

previstas no escopo da PPP. Por um lado, o início da monitorização contínua dos caudais em diversos 

pontos da rede propiciada pela criação das ZMC permitirá um melhor controle operacional da mesma e 

um combate ativo às perdas de água, promovendo um ganho de eficiência no que se refere ao SAA. Por 

outro lado, a implantação do SES elevará significativamente a demanda energética na exploração, em 

razão do consumo associado ao funcionamento da ETAR e das estações elevatórias da rede coletora. O 

perfil essencialmente plano da cidade, associado à presença de solos moles com nível freático elevado, 

constituiu uma condicionante às profundidades máximas para a rede adotadas em projeto, de modo que, 

para uma rede coletora com pouco menos de 67 km de extensão, foram previstas 32 EE. 
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Quadro 9 – Resultados do sistema da área urbana do distrito-sede de Paraty para os indicadores do SNIS 

relacionados à eficiência hidroenergética, para o ano-base de 2017 

(Fonte: elaborado pelo autor a partir de Brasil, 2019) 

Natureza Indicador Resultado 

Econômico-

financeiros e 

administrativos 

IN037 - Participação da despesa com energia 

elétrica nas despesas de exploração 
2,0% 

IN060 - Índice de despesas por consumo de energia 

elétrica nos sistemas de água e esgotos 
R$4,30/kWh 

Operacionais - 

água 

IN022 - Consumo médio per capita de água 156,63 l/hab.d 

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em 

sistemas de abastecimento de água 
0,01 kWh/m3 

IN013 - Índice de perdas faturamento 48,85 % 

IN049 - Índice de perdas na distribuição 47,46 % 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares 39,85 m³/dia/km 

IN051 - Índice de perdas por ligação 587,66 l/dia/lig. 

Operacionais - 

esgoto 

IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em 

sistemas de esgotamento sanitário  
N/A 

 

5.3.3 O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O principal instrumento de ordenamento do território do município de Paraty é o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Paraty – PDDIMP, elaborado em 2006 e promulgado, sob 

a forma de lei, no início de 2007. Dentre as diretrizes do Plano, destacam-se: 

• I. O desenvolvimento integrado do Município, em seus aspectos físico, ambiental, econômico, 

social, cultural e administrativo; 

• II. O atendimento às necessidades básicas da população no que diz respeito (...) ao saneamento 

básico (...); 

• III. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente nautral e construído (...); 

• IV. (...) a utilização sustentável dos recursos naturais (...) do Município; 

• V. A ordenação do uso e ocupação do solo em consonância com a função social da propriedade 

e com a preservação do meio ambiente natural e construído; 

• XI. A integração das ações do governo municipal, em todos os seus níveis e setores e com os 

órgãos e entidades federais e estaduais. 

São previstos para aplicação do Plano instrumentos de natureza institucional, financeira, administrativa 

e normativa, dentre os quais se encontram os mapas de zoneamento e de vazios urbanos do núcleo sede 

do município, este último ilustrado a seguir na Figura 35. 

Conforme as disposições do Plano para o macrozoneamento municipal, os núcleos urbanos ficam 

definidos como “aqueles efetivamente ocupados, comprometidos com a ocupação ou destinados à 

expansão urbana necessária ao crescimento da cidade”. O perímetro urbano do Núcleo Sede, isto é, o 

território efetivamente considerado como área urbana da cidade de Paraty, fica definido como a área 
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correspondente à mancha já consolidada, somada à mancha correspondente aos vazios urbanos, sendo 

previsto, nas encostas, a ocupação até a cota 40m. Complementar a isto, o Plano define ainda uma área 

de expansão urbana, que extrapola o limite anterior ao abranger, de forma indiscriminada, a faixa de 

terra entre o mar e a cota de 200m, sendo esta definida como “área destinada prioritariamente a projetos 

habitacionais e turísticos”. Estas última definição veio a ser revista pelo Projeto de Lei 064/2015, que 

instituiu como “Área de Expansão e Perímetro Urbano” a faixa compreendida entre o mar e a cota 150m, 

sem entretanto apresentar maiores disposições quanto aos usos pretendidos para a mesma. 

 

Fig. 35 – Mapa de vazios urbanos do núcleo sede (cidade) de Paraty 

(Fonte: Prefeitura Municipal de Paraty, 2007) 

 

O PDDIMP afirma como prioridades a ampliação e melhoria das infraestruturas e define a política de 

infraestrutura e serviços públicos, que possui o SAA e o SES entre seus objetos. Dentre outros, a política 

antecipa a possibilidade de concessão da gestão dos serviços (que viria a ser posteriormente ratificada 

pelo PMSB de 2011 e consolidada pela PPP iniciada em 2014), transfere ao investidor a 

responsabilidade sobre o abastecimento de água no caso de empreendimentos fora da área de 

abrangência da rede, estabelece como prioritária a implantação de rede coletora e de ETAR para 

atendimento ao núcleo sede do município, e impõe a grandes consumidores de água (como condomínios 

e loteamentos) a exigência de implantação de uma ETAR própria, sendo incentivado o agrupamento de 

vários empreendimentos para a construção de estações de forma consorciada. 

Mais recentemente, foi promulgada a Lei Complementar 048/2017, que disciplina o uso, ocupação e 

parcelamento do solo para fins urbanos e estabelece o zoneamento do Município a partir de quatro 

categorias principais: zonas de qualificação da ocupação, de desenvolvimento qualificado, de 

preservação qualificada e zonas rurais, cada qual com parâmetros específicos para desenvolvimento das 

operações urbanísticas.  

Em que pese o regulamento do PDDIMP e os mapas de zoneamento do município serem documentos 

de interesse público, o acesso à informação é bastante dificultado, visto não haver, nos portais das 

entidades da administração pública municipal (Prefeitura e Câmara de Vereadores), uma seção destinada 

ao urbanismo, ao ordenamento do território e nem ao próprio Plano Diretor. Foi preciso garimpar a 
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legislação para encontrar o regulamento do PDDIMP e a lei complementar de zoneamento do município, 

porém não foram localizados os mapas de suporte a ambos documentos. Para além disso, deveria estar 

em curso a atualização do Plano Diretor (a mesma deve ser realizada a cada 10 anos), porém não se 

encontraram informações indicativas que o processo tenha sido iniciado. 

 

5.4 Discussão dos casos 

Em uma primeira leitura, ficam em evidência as diferenças entre as duas cidades em análise: uma está 

inserida no norte global, é capital de uma área metropolitana com mais de 1 milhão de habitantes, possui 

um território integralmente enquadrado como área urbana e uma população residente cinco vezes 

superior à outra que, por sua vez, está inserida no sul global, é uma cidade de interior e sede de um 

município essencialmente rural, do qual a cidade em análise corresponde a apenas 3% do território. 

Quanto aos sistemas de águas urbanos, observa-se que no Porto a infraestrutura é consolidada, com a 

cobertura quase universal de ambos os serviços. Após a implementação bem-sucedida do projeto Porto 

Gravítico, a maior prioridade da entidade gestora é aumentar o controle operacional do abastecimento 

de forma a minimizar as perdas de água.  

Paraty, por sua vez, viu grandes avanços ocorrerem no SAA após o início da PPP; nomeadamente, a 

construção das ETAs e a execução de adutoras e redes-tronco para o atendimento a áreas até então 

bastante sujeitas a falhas no abastecimento. Embora o índice de cobertura na área urbana ultrapasse 98% 

(conforme dados do SNIS para 2017) e as falhas de abastecimento mais recorrentes tenham sido sanadas, 

ainda há diversas intervenções a serem executadas, sobretudo no que se refere à garantia das condições 

de funcionamento do sistema perante as perspectivas de crescimento da cidade. Se no Porto os vazios 

urbanos e áreas subaproveitadas, identificadas sob a forma das UOPG, representam 24% do território 

(Câmara Municipal do Porto, 2015), em Paraty os vazios urbanos – incorporados pelo PDDIMP na área 

definida como urbanizável – fazem a área da atual mancha de ocupação praticamente duplicar. 

O projeto de execução elaborado no âmbito da PPP buscou contemplar o possível crescimento da área 

urbanizada. Na falta de maiores disposições pelo Plano Diretor (ainda não havia sido promulgada a 

planta de zoneamento), foram adotadas para os vazios métricas e tipologias similares ao das áreas 

ocupadas adjacentes, que não serão necessariamente representativos do desenvolvimento futuro. Desse 

modo, a carência de planejamento gera incertezas para o projeto de engenharia e aumenta o risco de 

sistemas sub ou super dimensionados. 

Enquanto em Paraty a tendência expectável é do crescimento populacional, no Porto tem se observado, 

nas últimas décadas, o movimento contrário. Com o esvaziamento do concelho em favor da área 

metropolitana, os sistemas ganham uma maior margem de segurança frente à sua capacidade. Torna-se 

ainda mais relevante, dessa maneira, a melhoria operacional e do gerenciamento das redes, de modo a 

evitar eventuais sobrepressões e favorecer condições de roturas que provoquem perdas de água. Para o 

combate a estas, a otimização do SAA de Paraty abrange, assim como no Porto, a melhoria do controle 

operacional por meio da criação de ZMC. Importa referir que o Porto, que conta com 42 destas (e 

intenciona criar mais), apresenta um índice de perdas reais quatro vezes inferior a Paraty, muito embora 

opere uma rede mais extensa, originalmente mais antiga e sujeita à maiores pressões de serviço. 

No outro lado do ciclo urbano da água, Paraty ainda carece de um sistema de esgotamento sanitário, o 

que torna a universalização do saneamento o maior desafio do setor. Este desafio é reconhecido no Plano 

Diretor em vigor na cidade (o PDDIMP), sendo a questão ambiental bastante presente em suas diretrizes. 

Destaca-se, inclusive, a utilização do Plano para definição de uma política de infraestrutura e serviços 

públicos, na qual o abastecimento de água e o esgotamento sanitário se encontram contemplados. A 
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concessão dos serviços de águas e esgotos na cidade, sugerida pela política, foi concretizada com a 

assinatura do contrato da PPP. Segundo o programa de execução da concessão, porém, estava prevista 

a construção de uma ETAR para atendimento a todo o núcleo urbano em até dois anos, e o atingimento 

de uma taxa de cobertura da rede coletora de pelo menos 82% em até cinco anos. Entretanto, passados 

cinco anos do início da vigência do contrato, pouco foi feito.  

Uma das principais dificuldades do processo foi a indefinição da área para a implantação da ETAR, e 

várias hipóteses chegaram a ser cogitadas. O fator preponderante era sempre o custo, para a Prefeitura, 

da desapropriação do terreno, sendo os aspectos técnicos da solução global (como o layout geral do 

sistema, a necessidade de bombagem, as distâncias a serem percorridas e a área mínima necessária para 

implantação da solução originalmente prevista) fatores secundários e ajustáveis. À entidade gestora 

caberia, portanto, apenas aceitar o terreno que lhe fosse “cedido” pelo Município, independente dos 

impactos (em termos de custos futuros associados à exploração) que poderiam advir dessa decisão. 

Ao contrário do PDDIMP, o PDMP não faz menção direta às infraestruturas de águas e esgotos, muito 

embora apresentasse como objetivo a minimização dos impactos ambientais. À época de sua entrada em 

vigor, o SAA ainda contava com algumas EE em funcionamento e apresentava um elevado índice de 

perdas de água, enquanto a taxa de cobertura do SES era menor, aspectos estes que resultavam em 

impactos ambientais como maiores consumos de água e energia e a poluição das ribeiras do concelho. 

A questão ambiental foi melhor abordada posteriormente, nas estratégias para a sustentabilidade, sendo 

os sistemas de águas e esgotos avaliados de forma sobretudo positiva. Essa percepção é ratificada no 

diagnóstico das infraestruturas elaborado recentemente, com vistas à revisão do PDMP, na qual se 

aponta que o sistema “não possui carências”. 

A demanda energética pelos serviços de águas urbanas é considerada, em ambos os casos, uma questão 

pouco prioritária. Em Paraty, como a água é captada em vales na serra, o SAA ocorre todo de forma 

gravítica e o índice de consumo de energia elétrico no sistema é ínfimo. Esta condição encontra-se, 

todavia, ameaçada pelo próprio ordenamento territorial da cidade: ao definir a área de expansão urbana 

até a cota 150m, cota esta superior aos níveis nos quais estão implantadas as ETAs, cria-se uma premissa 

para ocupação em zonas desfavoráveis ao abastecimento, do ponto de vista energético. Além disso, o 

bom desempenho obtido na avaliação da participação da despesa com energia elétrica nas despesas de 

exploração deve ser visto com cautela, dada a inexistência do SES. Conforme previamente abordado, a 

entrada em operação deste sistema implicará em um aumento expressivo do consumo energético devido 

às diversas EE previstas e à demanda da própria ETAR. 

Para as Águas do Porto, as ETAR são também as principais consumidoras diretas de energia, e formas 

de minimização desse consumo tem sido implementadas por meio do projeto Aqualitrans. 

Indiretamente, porém, a energia necessária para a captação, tratamento e transporte da água na rede em 

alta vem embutida no preço de compra do recurso à AdDP. Isto quer dizer, portanto, que embora 

internamente ao Porto o SAA seja essencialmente gravítico, ao se alargar a análise para o ciclo urbano 

completo da água para a cidade, a componente energética do nexo torna-se significativa. Desse modo, 

as medidas para redução da demanda de água na cidade, como a redução das perdas, são importantes 

ações para melhoria da sua EHE.  

Por fim, verifica-se que em ambos os casos os indicadores de desempenho disponíveis são limitados 

para expressar a EHE dos sistemas. Se no caso português a eficiência energética é avaliada apenas às 

EE, excluindo, portanto, os demais componentes dos sistemas, no caso brasileiro a informação agregada 

por sistema – SAA e SES – apresenta apenas um panorama geral do sistema em análise, mas não permite 

identificar quais os elementos críticos para os resultados obtidos. Além disso, em ambas situações, os 

indicadores têm pouca aplicação prática para pessoas de fora do âmbito técnico do saneamento – são 
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pouco relevantes, por exemplo, para a comunicação com planejadores do território. Não por acaso, o 

setor de águas costuma ser uma “caixa preta” ou, quando muito, cinzenta, para quem está fora do meio, 

mas não o deveria ser. É o que será abordado no próximo capítulo. 

 

 

  



O mapeamento da eficiência hidroenergética de sistemas de águas e esgotos como ferramenta para o planejamento urbano 

 

83 

 

 

 

 

 

6  
PROPOSTA CONCEITUAL PARA 

USO DA EFICIÊNCIA 
HIDROENERGÉTICA COMO 

FERRAMENTA PARA O 
PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

No dia a dia da exploração de sistemas urbanos de águas, uma enorme quantidade de informação é – ou 

pelo menos pode ser – produzida. Dados relativos a caudais, pressões, volumes, consumos (de água, 

energia, produtos químicos, entre outros) compõem a rotina de operadores e gestores dos sistemas, que 

possuem também uma cartografia própria para o território urbano. A cidade, portanto, é vista como um 

mosaico de zonas de pressão, zonas de medição, bacias de drenagem de águas residuais, peças variáveis 

conforme a abordagem que lhe é dada. 

Em condições ideais, os dados são registrados, tratados e armazenados, ficando então disponíveis para 

a realização de análises do comportamento dos sistemas e a elaboração de relatórios de exploração. Esse 

princípio de monitorização e controle é fundamental para a avaliação de desempenho do sistema, 

estando intrínseco à elaboração do balanço hídrico proposto pela IWA. Segundo Alegre et al. (2006), o 

cálculo do balanço hídrico requer estimativas dos volumes de água em todos os pontos chave da rede, 

devendo sempre que possível se recorrer a medidores de caudal calibrados. Os pontos chave, por sua 

vez, correspondem a todas as entradas e saídas do SAA (água importada e exportada), bem como as 

entradas e saídas das unidades de tratamento e de reservação, das ZMC e, por fim, aos pontos de entrega 

para consumo, como ilustrado na Figura 36. Para o SES, embora não seja usual referir o balanço hídrico, 

os pontos chave para medição de caudal são os exutórios de cada bacia de drenagem (normalmente, 

correspondem a uma EE e sua conduta elevatória associada), as entradas e saídas das ETAR e, caso 

aplicável, as entradas e saídas do SES (esgotos importados e exportados). 

Diversos programas computacionais de modelagem hidráulica estão disponíveis no mercado com o 

intuito de auxiliar o controle operacional pelos prestadores de serviços de águas e esgotos. Basicamente, 

eles permitem a criação de modelos dos sistemas que constituem um referencial de desempenho por 

fornecer sua condição teórica de funcionamento. Além disso, os modelos podem ser utilizados para 

simulações dos mais diversos cenários, como o aumento na demanda devido à sazonalidade ou ao 

crescimento populacional, redução na oferta em caso de escassez hídrica, impactos na rede advindos do 

desenvolvimento de uma nova área na cidade ou da execução de novas estruturas, entre outros. Quanto 

maior a quantidade e a fiabilidade das informações, melhor o modelo poderá ser calibrado e, portanto, 

mais ajustado ficará à realidade. 
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Fig. 36 – Componentes do balanço hídrico e pontos chave para controle de caudal 

(Fonte: Alegre et al., 2006) 

 

Dentre os modelos hidráulicos de simulação e análises já desenvolvidos, o EPANET, desenvolvido pela 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency – EPA), se 

destaca por ser um software de domínio público, possuir uma grande quantidade de usuários e exemplos 

de aplicação em diversos países, e ainda contar com versões em várias línguas, incluindo a portuguesa, 

tendo sido traduzida pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento da 

Universidade Federal da Paraíba – LENHS UFPB, no Brasil. 

Segundo Gomes (2009a), o EPANET foi concebido para simulação do comportamento hidráulico de 

sistemas pressurizados, tendo como principal objetivo ser uma ferramenta de apoio à análise de sistemas 

de distribuição de água. Ainda segundo o autor, o programa pode ajudar a analisar alternativas de gestão 

de modo a melhorar a qualidade do sistema, assim como avaliar possíveis ações que possam diminuir o 

consumo de energia nas estações de bombeamento. 

A ferramenta foi utilizada, por exemplo, no projeto executivo das melhorias ao SAA da cidade de Paraty 

(PROSERENCO, 2016). A partir de um modelo do sistema existente no início da vigência da concessão, 

foi simulada uma condição futura referente ao crescimento populacional previsto dentro do horizonte 

do projeto, que revelou a incapacidade da estrutura em garantir, nos intervalos de pico da demanda, a 

perenidade do abastecimento. Na sequência, em função das áreas identificadas como críticas, foram 

testadas diversas alternativas de intervenção. As simulações foram realizadas para o intervalo de um dia, 

de modo a observar as variações no comportamento sistêmico em função da variabilidade da demanda. 
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Na Figura 37 encontram-se ilustrados alguns elementos da interface do EPANET para a simulação em 

causa: o resultado, em planta, de uma simulação hidráulica realizada, um perfil de variação diária da 

intensidade da demanda e um gráfico da variação diária prevista para os níveis de água nos reservatórios 

do sistema. 

 

Fig. 37 – Simulação hidráulica para o SAA de Paraty efetuado com o programa EPANET 

(Fonte: PROSERENCO, 2016) 

 

A forma convencional de apresentação dos resultados traz os dados atribuídos aos elementos (nós ou 

trechos) do modelo, tal como exposto na imagem anterior. No entanto, o programa também permite uma 

representação gráfica através de isolinhas, como ilustra a Figura 38. De especial interesse para essa 

proposta são as isolinhas de pressão, que indicam, para um dado momento, a representação do território 

conforme a pressão disponível na rede. Pressões abaixo dos valores mínimos de serviço apontam para 

áreas críticas do abastecimento, e sinalizam o não-abastecimento em caso de valores negativos (ou seja, 

lugares aos quais a água não chegará). Por outro lado, áreas com valores muito elevados mesmo durante 

os períodos mais críticos do dia indicam “excesso de energia”, podendo sugerir, para zonas atendidas 

por sistemas elevatórios, casos de superdimensionamento. Trata-se, portanto, de uma forma simplificada 

de representar distintas zonas de eficiência de um SAA. 

 

Fig. 38 – Exemplo de mapa de isolinhas obtido a partir do EPANET 

(Fonte: PROSERENCO, 2016) 
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Dentro de um referencial de análise hidroenergética dos sistemas, outras formas complementares de 

avaliação da eficiência são através dos níveis de perdas de água e do uso racional da energia, que pode 

ser expresso pela intensidade do consumo energético (em kWh consumido no sistema/m3 de água tratada 

disponibilizada). Para que essas formas de avaliação tenham relevância em uma análise territorial, é 

preciso que haja dados com algum grau de setorização (para o caso das perdas) e que haja uma distinção 

entre zonas de abastecimento gravítico e outras para as quais seja necessário recorrer a sistemas de 

elevação. 

No caso visto do SAA do Porto, por exemplo, a existência de 42 ZMC permite a elaboração de um 

balanço hídrico mais pormenorizado espacialmente, que se repercute na possibilidade de desagregar as 

informações sobre as perdas de água. Isto é, para o índice global de perdas reais de 118 litros diários por 

ramal apresentado para a rede em baixa, haverá ZMC mais e outras menos eficientes. De forma prática, 

isso implica que, conforme a região da cidade, a quantidade de água necessária para atender uma mesma 

demanda a nível do consumidor final é variável. Quanto ao consumo energético, a zona alta da cidade, 

abastecida pela Torre do Monte dos Congregados, apresentará um índice superior às demais zonas 

alimentadas diretamente, sem recurso a bombagem. 

Para os SES, a única das três formas que se aplica é a avaliação da intensidade do consumo energético, 

uma vez que o escoamento dos esgotos se produz tradicionalmente de forma gravítica dentro de uma 

bacia de drenagem, com emprego a sistemas de bombagem para transposição de uma bacia para outra, 

e assim subsequentemente até a ETAR. Assim, para cada EE pode ser associada uma bacia de drenagem, 

sendo possível esquematizar o sistema conforme o caminho a ser percorrido até a ETAR e, através do 

cálculo do consumo energético associado a cada EE, classificar o território conforme a energia requerida 

para encaminhar os esgotos até a unidade de tratamento. No exemplo fictício ilustrado na Figura 39, o 

SES é composto por 10 estações elevatórias, a cada qual está associada uma bacia que drena para ela de 

modo gravítico, e uma ETAR, alimentada a partir das EE03 e 10. Assim, mesmo sem se conhecerem os 

consumos de cada EE, pode se deduzir que a intensidade do consumo energético das BD05 e 06 será 

superior ao da BD10. 

 

Fig. 39 – Esquema de articulação de bacias de drenagem em um SES 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Embora se tenha verificado, no Capítulo 3, que o tratamento das águas residuais é a atividade com um 

maior consumo energético associado, em situações como a exemplificada na figura anterior esse 

consumo irá incidir igualmente sobre toda a rede coletora, não provocando diferenciações territoriais. 

Isto só ocorreria em sistemas que apresentem duas ou mais ETAR, como o da Figura 40, casos nos quais 

se torna relevante incluir a intensidade do consumo de energia associado a cada uma. Abordagem similar 
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deve ser dada ao SAA se existir, para além de duas ou mais entradas de água tratada na rede, zonas de 

abastecimento atendidas exclusivamente por uma delas. 

 

Fig. 40 – Exemplo esquemático de SES com mais de uma unidade de tratamento 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Recapitulando, verificou-se que para representação da variação espacial da EHE dos sistemas de águas 

urbanos, as empresas gestoras podem recorrer a quatro mapas: 

a) Pressões disponíveis na rede, representadas áreas de pressão ou isolinhas (como exemplificado 

através do EPANET); 

b) Índice de perdas reais de água por ZMC; 

c) Intensidade do consumo energético no SAA; 

d) Intensidade do consumo energético no SES. 

A par do mapa a), os demais podem ser elaborados com recurso a um software livre de Sistema de 

Informação Geográfica, como o QGIS. Em caso de dificuldades técnicas para utilização do mesmo, 

ferramentas como o próprio Google Earth, que permite a delimitação e identificação de áreas sobre a 

base cartográfica, podem ser adotadas. 

Os mapas c) e d), por possuírem a mesma métrica (kWh/m3), podem ser combinados em um único que 

represente, portanto, a intensidade do consumo energético global. Para além disso, tanto este novo mapa 

combinado quanto o de índice de perdas podem ser tratados de forma a representarem patamares de 

eficiência, ao invés dos resultados brutos dos parâmetros. Por exemplo: áreas no mínimo 10% mais 

eficientes que a média, áreas na média (mais ou menos 10%) e áreas pelo menos 10% menos eficientes 

que a média. No caso dos índices de perdas do Porto, isso geraria um patamar para as ZMC com perdas 

reais de até 106 l/ramal.dia, outro intermédio para as ZMC com perdas reais entre 106 e 130 l/ramal.dia, 

e por fim um patamar para as ZMC com índices superiores a 130 l/ramal.dia. Importa ressaltar que esses 

percentuais são apenas ilustrativos, e que na prática a quantidade de patamares e os intervalos de cada 

um devem ser definidos pela empresa gestora, com base no seu universo de dados e nos seus objetivos 

operacionais. Idealmente, no entanto, o número de patamares e seu significado qualitativo em termos de 

eficiência deverão ser os mesmos, como será explicado a seguir. 

Desse modo, seriam obtidos os três mapas seguintes: 

a) Pressões disponíveis na rede; 

b) Patamares de eficiência para as perdas reais de água; 

c) Patamares de eficiência para a intensidade do consumo energético. 



O mapeamento da eficiência hidroenergética de sistemas de águas e esgotos como ferramenta para o planejamento urbano 

 

88 

Os mesmos possuem escalas em métricas distintas (bar, l/ramal.dia e kWh/m3, respectivamente), não 

podendo ser somados como uma soma algébrica simples. Entretanto, se abordados de forma qualitativa, 

enquanto patamares de eficiência, as manchas podem ser sobrepostas, produzindo um novo mapa que 

represente espacialmente as diferentes zonas de EHE combinada dos sistemas de águas e esgotos.  

Um exemplo esquemático dessa proposta conceitual para elaboração de um mapa da EHE global dos 

sistemas de água e esgotos está apresentado na Figura 41, em que a quadrícula representa a área urbana 

de uma cidade fictícia. Foram considerados 3 patamares de eficiência para cada um dos parâmetros que 

compõem a EHE, sendo esses representados através das cores, como indica a legenda. Para permitir a 

sua sobreposição, foi atribuído o valor “1” para o patamar de máxima eficiência, “2” para o patamar 

intermédio e “3” para o de menor eficiência, de modo que o resultado final, para cada parcela que 

compõe a quadrícula, pode variar entre 3 (máxima eficiência nos 3 parâmetros) e 9 (baixa eficiência nos 

3 parâmetros). Ao expressar esse resultado numérico novamente em patamares, chega-se ao mapa final, 

que apresenta o mapeamento da área urbana conforme a EHE dos sistemas de águas e esgotos (no caso 

do exemplo, considerou-se resultados de 3 a 4 como máxima eficiência, 5 e 6 como intermédios e 7 a 9 

como baixa eficiência). Novamente, cabe referir que os patamares de eficiência a ser adotados para cada 

parâmetro, bem como para o mapa final, devem ser definidos após a análise do intervalo dos dados de 

base e também dos objetivos específicos da entidade gestora. 

 

Fig. 41 – Exemplo esquemático do processo conceitual de elaboração do mapa de EHE global, no qual a 

quadrícula corresponde à área urbana sobre a qual operam os serviços de águas e esgotos em análise 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Também deve ser ressaltado que a representação em quadrícula acima apresentada é puramente teórica. 

Na prática, os elementos espaciais dos mapas serão determinados pelo próprio layout dos sistemas, como 

o desenho de suas ZMC (para o SAA) e das suas bacias de drenagem (para o SES), o que não representa 

constrangimentos à solução proposta dado o seu caráter qualitativo. 
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A presente proposta busca, dessa maneira, partir de um universo de dados obtidos regularmente pelos 

prestadores de serviços em suas rotinas operacionais para transformar um conjunto de dados técnicos e 

específicos do setor em um resultado gráfico de fácil leitura. Pretende-se, dessa maneira, que seja um 

material facilmente comunicável a pessoas externas ao setor de águas, como por exemplo técnicos de 

ordenamento do território e tomadores de decisão a nível municipal. O “zoneamento” obtido pode ser 

utilizado para a avaliação crítica de disposições dos Planos Diretores Municipais, planos de zoneamento 

e demais instrumentos de planejamento urbano e ordenamento do território em vigor. 

Tomando como exemplo o processo de revisão do PDM em curso na cidade do Porto e a estratégia da 

sustentabilidade do município, a elaboração de um mapa qualitativo da EHE global dos sistemas hídricos 

urbanos permitiria uma análise mais aprofundada das suas potencialidades e fragilidades e, assim, um 

melhor embasamento às ações no âmbito do uso eficiente dos recursos e da própria sustentabilidade. 

Além disso, poderia ajudar a identificar, dentre as UOPG previstas no PDMP, aquelas mais propícias 

ao adensamento populacional ou outros eventuais usos intensivos em água que possam vir a ser 

propostos. 

A escolha por softwares de domínio livre como base para elaboração dos mapas teve como objetivo 

simplificar ao máximo o processo e evitar custos específicos associados ao mesmo, de forma a permitir 

sua potencial adoção inclusive por serviços municipalizados com limitações de recursos (financeiros e 

humanos), que são a realidade em muitas cidades do interior do Brasil e mesmo de Portugal (operadores 

das redes em baixa). 
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7  
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

“Water systems and land use patterns have always shaped each other.” 

(Moss, 2003) 

 

Historicamente, a água sempre teve influência nos processos de estabelecimento e desenvolvimento das 

cidades, sendo recurso indispensável à sobrevivência humana. Com o avanço tecnológico, obras como 

aquedutos, canais, barragens e sistemas de elevação permitiram ao homem um maior domínio sobre o 

recurso, mas ainda assim, as fontes, poços e lavatórios eram elementos centrais na dinâmica da vida nas 

cidades. Mais recentemente, as grandes obras de engenharia deram ao homem a quase independência 

das restrições outrora impostas pela água. Quaisquer distâncias e desníveis tornaram-se possíveis de 

serem vencidos, e até a “fonte inesgotável de água” – o mar – tornou-se possível de ser aproveitado para 

fins de consumo. As limitações, outrora técnicas, passaram a ser sobretudo de custo. 

Aliado a isso, a crescente especialização das entidades gestoras dos serviços de águas urbanas fez a água 

enquanto recurso passar a ser escopo de um nicho técnico específico, com uma visão focada no conceito 

“prever e prover”. Muito embora continue a ser um bem fundamental e cada vez mais valioso - dado o 

presente cenário de crescimento da demanda e a diminuição ou comprometimento da oferta – sua atual 

importância estratégica nos processos de desenvolvimento urbano encontra-se, em geral, bastante 

diminuída. 

Em que pese, como exposto por Filion (2008), que o ambiente urbano é formado por uma série de outros 

sistemas de infraestrutura, não é realista supor que as decisões relativas à forma urbana de uma cidade 

serão tomadas apenas de acordo com os sistemas hídricos urbanos, visando reduzir o consumo de energia 

associado aos mesmos. O mesmo autor afirma ainda que, normalmente, a forma urbana é moldada pelas 

políticas de planejamento de transportes e pelos decisores de ordenamento do território, em colaboração 

com agentes do setor privado, como desenvolvedores e construtores. A configuração das redes de águas 

e esgotos, portanto, é orientada pela estrutura viária e pela distribuição espacial do desenvolvimento da 

cidade. Ao atuar de forma passiva frente aos processos urbanos, o setor de águas vê-se, por muitas vezes, 

condicionado a soluções globais de baixa eficiência no que se refere ao uso dos recursos. 

Além disso, as cidades contemporâneas foram construídas sob um paradigma ilusório de abundância de 

recursos, que tem se revelado ineficiente e extremamente danoso à própria sustentabilidade humana. O 

imperativo da melhoria da eficiência das cidades, portanto, está no cerne do objetivo do presente 

trabalho: a proposição de uma ferramenta de fácil aplicação que permita aos gestores dos sistemas de 

águas urbanas comunicar, de forma simplificada, um diagnóstico da eficiência global dos seus sistemas 

a tomadores de decisão externos, nomeadamente planejadores do território. 
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Ao longo do trabalho, foi evidenciada a existência de oportunidades de sinergia entre os setores de águas 

urbanas e de ordenamento do território, tema este que tem sido objeto de pesquisas no meio científico, 

mas cuja aplicação prática esbarra, sobretudo, em problemas de governança e na falta de integração 

entre os diferentes setores incidentes sobre o território urbano.  

A partir disso, foram estudados dois casos distintos: as cidades do Porto e Paraty. A primeira caracteriza-

se por um sistema de águas consolidado, com cobertura dos serviços praticamente universalizada, e 

enfoque ativo no combate às perdas de água. A segunda, por sua vez, tem pela frente o desafio de um 

SES ainda inexistente, e valores de perdas na rede que beiram os 50%. A análise dos instrumentos de 

planejamento de ambas as cidades revelou abordagens distintas à questão das águas urbanas, sendo este 

um tema muito mais presente no caso de Paraty. Por outro lado, essa preocupação é contradita no próprio 

documento, uma vez que delimita áreas urbanizáveis e de expansão que, se forem ocupadas, 

representarão aumentos na intensidade energética do sistema, portanto reduzindo sua eficiência global. 

No Porto, por sua vez, a elevada taxa de cobertura dos serviços de águas e a rede de distribuição quase 

integralmente gravítica são identificados como aspectos positivos, porém questões como o consumo 

energético do SES e variações espaciais nos índices de perdas não são levantadas. 

Por fim, foi apresentada uma proposta conceitual para agrupar diferentes aspectos da EHE em sistemas 

de águas urbanos – nomeadamente, as pressões de serviço no SAA durante o período crítico do 

abastecimento, o índice de perdas reais de água e a intensidade global do consumo energético (ou seja, 

para o SAA e o SES combinados) – em um único mapa de aspecto qualitativo que seja, portanto, de 

fácil percepção por gestores alheios ao setor de águas. Em que se retomem os passos anteriores do 

presente trabalho, busca-se a viabilização de uma sinergia entre as entidades operadoras do setor de 

águas e os órgãos e autoridades decisores no processo de planejamento urbano, tendo como fim último 

o desenvolvimento da cidade com vistas a um incremento da sua eficiência global no consumo de 

recursos. 

Importa referir que, tal como exposto ao longo do trabalho, inúmeras outras sinergias entre os setores 

de águas e planejamento urbano são possíveis, sobretudo no que diz respeito à reciclagem e ao 

reaproveitamento de recursos, dentro de uma perspectiva de metabolismo circular. 

Assim, pode se dizer que o presente trabalho busca despertar a atenção para a relevância do debate, e 

vislumbra diversas possibilidades para continuação do estudo. Como principal sugestão para futuros 

trabalhos aponta-se, em um primeiro momento, para a aplicação da proposta em um ou mais casos-

piloto, alimentados por dados reais de operação de um prestador de serviços, para possibilitar uma 

comparação concreta entre as perspectivas de desenvolvimento da cidade e as distintas zonas de 

eficiência dos sistemas de águas. Na sequência, com a proposta validada, podem ser explorados, dentro 

dos contextos locais, as possibilidades para sua incorporação no dia a dia do planejamento urbano, 

permitindo então a sua efetiva aplicação como uma ferramenta de apoio à decisão. 

Dado que o presente trabalho teve como enfoque os casos de Portugal e do Brasil, também se considera 

de bastante relevância o alargamento do estudo a diferentes contextos, notoriamente: cidades nas quais 

a escassez hídrica seja uma realidade, cidades de países em desenvolvimento que sofrem fortes pressões 

do crescimento populacional, cidades do Norte da Europa nas quais o conceito de metabolismo urbano 

esteja mais desenvolvido e incorporado à realidade do planejamento, ou ainda cidades australianas, país 

no qual o debate científico em torno do nexo em sistemas de águas urbanas está bastante desenvolvido. 

Por fim, conforme referido em WWAP (2014), as “cidades do futuro” ainda estão para ser construídas 

ou estão em processo de construção, portanto um melhor planejamento urbano, com sistemas integrados 

e eficientes para a gestão de águas urbanas e a conservação dos recursos hídricos, pode contribuir para 

reduzir a demanda de água e energia. nas cidades. As diferenças espaciais da EHE implicam que uma 
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mesma operação urbanística pode produzir diferentes resultados metabólicos consoante seu local de 

implantação, o que repercutirá em um ganho ou perda de eficiência para o metabolismo global da cidade. 

Desse modo, sugere-se a incorporação desta abordagem quando da elaboração de estudos de impactos 

metabólicos, conforme proposto por Pinho et al. (2012). Se, por um lado, não é realista supor que as 

decisões relativas à forma urbana de uma cidade serão tomadas apenas de acordo com os sistemas 

hídricos urbanos, tampouco os mesmos deverão ser ignorados. Dessa forma, a proposta de avaliação dos 

impactos metabólicos para tomada de decisões se mostra uma ótima oportunidade para essa abordagem 

integrada. 
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