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Introdução. 
 
 
Ao longo de 2021 publiquei textos – um tanto inacabados e carentes 
de revisão – sobre processos causadores da chamada “Crise 
Hídrica” atravessada pelo Brasil, valendo notar que a maior 
repercussão da crise aconteceu na unidade ambiental ‘bacia do rio 
Paraná’, a região de maior concentração econômica do País. O 
objetivo foi mostrar que a menor quantidade de água derramada dos 
céus nos últimos anos conduziu a uma condição de crise aguda por 
diversos processos ligados ao uso perdulário dos bens naturais, 
processos esses fundados na percepção equivocada de que o País 
é um “gigante pela própria natureza” e estaria “deitado eternamente 
em berço esplendido”, com seus “bosques” seguindo eternamente 
tendo mais vida, como reza o Hino Nacional. 
Mudanças climáticas, ineficiência energética, desperdício, atraso 
tecnológico, a degradação ambiental e a expansão das energias 
renováveis, particularmente a solar, deveriam estar no centro das 
construções de políticas, mas, infelizmente, isso não é o que se 
observa. Trará o futuro essa possibilidade?    
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I - A caminho do colapso. 

A desintegração ecológica estrutural de importantes regiões do Brasil é uma 
tragédia e tornou-se muito mais visível em 2021 com o período de chuvas abaixo 
das ‘médias esperadas’ por planejadores, fenômeno que levou à falta do ‘insumo’ 
água nas quantidades necessárias para o abastecimento das cidades, a 
navegação, a produção agrícola e a geração de energia. Um quadro que mescla 
processos relacionados ao uso predatório dos bens naturais, principalmente 
água e solos, elementos de crise climática e uma cultura de ineficiência, 
desperdício e incapacidade ou desinteresse em planejar.  

Na unidade ambiental bacia hidrográfica do rio Paraná, território com 60 milhões 
de habitantes, uma população predominantemente urbana (93% do total) e que 
mobiliza a maior parte da economia do País, os processos predatórios e suas 
consequências são evidentes. 

Talvez o que mais exponha a predação dos bens naturais no Brasil seja o uso 
dos solos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a área total de solos 
degradados no País é de aproximadamente 140 milhões de hectares, e desses 
140 a área de pastagens degradadas, apontada pela Universidade Federal de 
Goiás (UFGO), é de 90 milhões de hectares - respectivamente 16,5% e 10,56% 
do território nacional. Solos degradados, mal uso do solo implica em menor 
infiltração quando chove e em carreamento de sedimentos para córregos e rios, 
impactando a “produção” de água subterrânea e superficial. Estudo de 2018 
mostrou que o Paraná, estado que, assim como São Paulo, tem a maior parte 
de seu território na bacia do rio Paraná, perde por ano cerca de US$242 milhões 
em nutrientes que são levados pela erosão nas lavouras temporárias, um dado 
que dimensiona os problemas ambientais e econômicos resultantes do atual 
modelo de uso da terra no Brasil.  

A cultura de ineficiência como fator de maior gasto de água do que o necessário 

fica evidente se verifica a análise das políticas públicas e as práticas das 

empresas quanto a eficiência energética em 25 países realizada pelo American 

Council for an Energy-Efficient Economy: o Brasil está colocado entre os 5 

últimos, junto com a Arábia Saudita e Rússia e suas grandes reservas de 

petróleo. A ‘perda’ de energia/água está à vista desde as geladeiras até o 

envelhecimento das usinas hidrelétricas – concentradas na bacia do rio Paraná, 

registre-se – gerando menos energia do que o possível com as águas 

concentradas nos reservatórios.  

O desperdício de água diretamente estão as perdas entre a capacitação e 

distribuição para os meios urbanos. Na grande São Paulo essas perdas giram 

em torno de 30%. 

Os efeitos da crise hídrica na economia estão marcados na elevação da inflação 
tendo como uma das causas o aumento nas contas de energia elétrica, medida 
tomada para redução do consumo e compensação para o uso das usinas 
térmicas movidas a gás, fonte mais cara na geração de energia.  
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Outros efeitos econômicos vieram na esteira da falta de água, como o aumento 
do custo no transporte de grãos com a paralização da hidrovia Tietê Paraná e o 
consequente uso de caminhões para o transporte – na paralização anterior da 
Hidrovia, entre 2014 e 2016, 500 mil caminhões foram colocados nas estradas. 
A crise hídrica ampliou os problemas econômicos também ao provocar o 
aumento dos gastos públicos em vários municípios forçados a fazer 
investimentos não previstos para garantir o suprimento de água das cidades.  

Em grandes centros urbanos a escassez de água tem efeitos sociais diretos, 
pois deteriora das condições de vida a partir de medidas como o racionamento 
ou a redução de alcance no fornecimento. A região da grande Curitiba, no estado 
do Paraná, por exemplo, enfrenta problemas para o abastecimento da população 
pelos menos desde março de 2020. O Estado vive sob “emergência hídrica”. 
Várias cidades de São Paulo passaram por constantes problemas para captar e 
distribuir água.  
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II - Escrito nas árvores – Os anéis contam a 
história climática.  
 

Os anéis das árvores contam a história climática ao longo dos anos – quando há 

falta de chuva elas concentram forças para sobreviver e crescem menos ou não 

crescem e os anéis se sobrepõem, quando chove bem e o solo tem água 

disponível, crescem, o que, por seu turno, é mostrado nos anéis alargados. A 

partir desse conhecimento, pesquisadores da Argentina, Bolívia, Chile, Estados 

Unidos, França e Inglaterra estudaram cerca de 15 mil árvores de espécies 

longevas, com a perspectiva de elaborar o primeiro Atlas de Secas da América 

do Sul (SADA em inglês) e concluíram que desde o ano de 1400 as árvores não 

cresciam tão pouco como nas últimas décadas. 

O trabalho alcançou a parte Centro-sul da América do Sul – a partir do sul do 

Peru em um lado dos Andes e a da bacia do rio da Prata do outro lado. 

O resultado foi apresentado na publicação PNAS, da Academia de Ciências do 

Estados Unidos. Os pesquisadores identificam que o “SADA mostra que a 

frequência de secas severas e chuvas extremas generalizadas desde a década 

de 1960 não tem precedentes. Os principais eventos expressos no SADA estão 

associados a fortes anomalias como o El Niño Oscilação Sul (ENSO) e Modo 

Anular Sul (SAM), devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa 

podem causar secas e chuvas mais extremas na América do Sul durante o 

século 21”. 

O estudo recompilou dados de mais de 15 mil árvores localizadas em cerca de 

300 florestas do sul do Peru à Terra do Fogo, o extremo sul do continente sul-

americano, dos dois lados da cordilheira dos Andes. 

No trabalho é registrado que a região subtropical da bacia do Prata está 

frequentemente exposta a desastres de enchentes. Cidades e vilas ao longo das 

margens dos rios, como a cidade de Santa Fé (bacia do meio do rio Paraná, 

Argentina), forneceram evidências documentais abundantes de eventos de 

enchentes significativas. Destacaram “inundações de 1651 a 1652 e 1723. As 

enchentes de 1651 a 1652 destruíram mais da metade da cidade de Santa Fé, 

levando à realocação à sua posição atual”. Em 1723, as aldeias e campos 

https://www.pnas.org/content/117/29/16816
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cultivados próximos ao rio Paraná sofreram graves inundações, causando danos 

a edifícios, doenças (por exemplo, disenteria) e perda de safras e gado. 

O mapa SADA para o ano de 1723 mostra condições extremas de umidade para 

a bacia do alto Paraná (leste do Paraguai, sul do Brasil, nordeste da Argentina). 

Essas condições úmidas também se estendem aos Pampas e centro-oeste da 

Argentina e diminuem gradualmente em direção ao centro do Chile. Afirmam que 

os casos selecionados, como o da cidade de Santa Fé, demonstram que a 

análise realizada a partir dos anéis de mais de 15 mil árvores para elaboração 

do SADA estava em conformidade com o ‘hidroclima’ em cada período: “o SADA 

fornece informações espaço-temporais confiáveis sobre os extremos do 

‘hidroclima’ e suas conexões com os impactos socioeconômicos”. 

 

  

O estudo mostra que, mais perto no tempo, as florestas andinas ficaram 

marcadas pela grande seca de 1968, a qual teve um grande impacto no Chile: a 

produção agrícola despencou 65% e o gado do país se reduziu à quase metade. 
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A ausência severa de precipitações se repetiu em 1976-77, 1996-97, 2007-2008 

e de 2010 a 2019. 

Os pesquisadores demonstram que o trabalho fornece um contexto de longo 

prazo para a nossa compreensão atual dos extremos do ‘hidroclima’ e identifica 

uma intensificação das secas severas mais generalizadas desde meados do 

século 20 e este aumento nas secas prolongadas é consistente “com a tendência 

positiva documentada. Simultaneamente à intensificação de secas severas 

generalizadas, o SADA mostra que as chuvas extremas também foram mais 

frequentes durante a segunda metade do século 20”. 

Ao El País (Espanha) Mariano Morales, diretor do projeto SADA e pesquisador 

do Laboratório de Dendrocronologia do Instituto Argentino de Nivologia, 

Glaciologia e Ciências Ambientais (Ianigla) afirmou que “Desde a década de 

sessenta os eventos hidro-climáticos extremos estão aumentando no tempo. 

Antes era um a cada 20 anos, agora a cada 10 anos aproximadamente há uma 

seca extrema. O Atlas por si só não fornece evidências sobre quanto das 

mudanças observadas se devem aos efeitos provocados pelas atividades 

humanas, mas sabemos que existe uma associação estreita. As emissões de 

gases de efeito estufa estão causando maiores eventos extremos e podemos 

prever o que continuará no tempo”. 

As conclusões do trabalho dos cientistas, publicado em julho de 2020, coincidem 

com a situação atual, são corroboradas pelos fatos, como por exemplo quando 

se analisa a média histórica de chuvas dos últimos 10 anos no Noroeste de São 

Paulo verifica-se que as chuvas estão aproximadamente 27% abaixo da média 

histórica registrada e a “temperatura média anual está cerca de meio grau acima 

da média dos últimos 10 anos”, segundo o engenheiro sanitarista José Mario 

Ferreira de Andrade. Entre março e junho de 2018 o então presidente da 

Argentina, Mauricio Macri, deu várias entrevistas afirmando que o prejuízo para 

o país devido a “maior seca em 50 anos” foi de cerca de 8 bilhões de dólares. 

Vale lembrar que 80% da população argentina vive nas planícies dos rios 

Paraguai e Paraná. 

 

*Parte do artigo Crise hídrica ou uma grande crise ambiental construída na parte 

mais habitada e economicamente desenvolvida do Brasil e da América do Sul, 

do biólogo e diretor da Ecoa Alcides Faria 

https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2021/04/29/nivel-de-usina-hidreletrica-no-interior-de-sp-esta-em-12percent-da-capacidade-de-armazenamento.ghtml
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III - O Centro da Crise: a bacia do rio Paraná. 
 - O excesso de represas. 

- Menos chuva leva a crises porque a bacia tem a maior parte da economia, 

população urbana concentrada, com alta demanda de água, e grande número 

de hidrelétricas. 

- São mais de mil hidrelétricas na bacia, sendo que 57 delas possuem grandes 

reservatórios.  

- As 57 são responsáveis pelo fornecimento de 54 % da energia elétrica 

consumida no Brasil. 

 

Com 87,98 milhões de hectares (10,33% do País) e uma população de mais de 

60 milhões de habitantes (cerca de 28% do Brasil), predominantemente urbana 

(93% do total), a unidade ambiental “bacia do rio Paraná” abarca estados 

populosos e centrais na economia brasileira nas áreas de serviço, indústria e 

agricultura. São eles: São Paulo com 25% da bacia; o Paraná 21%; Mato Grosso 

do Sul 20%; Minas Gerais 18%; Goiás 14%; Santa Catarina 1,5% e o Distrito 

Federal 0,5%. O estado de São Paulo sozinho é responsável por 33,9% do 

Produto Interno Bruto do Brasil, sendo que toda a bacia ultrapassa os 50% do 

PIB.   

 Essa distribuição do território da bacia do Paraná entre os estados brasileiros é 

um elemento importante para entender as causas para que um período de menor 

precipitação de chuvas espalha crises por setores dependentes da qualidade e 

quantidade de água, casos da geração de energia, abastecimento humano, da 

navegação, da pesca, psicultura, irrigação e turismo. 

A parte mais visível da crise é a da falta de água para geração elétrica, forçando 

medidas como acionamento das caríssimas usinas geradoras a óleo e gás, 

fechamento da hidrovia Tietê- Paraná para reter água nos reservatórios de 

usinas e, o mais mostrado, o aumento brutal nas contas de energia elétrica. No 

horizonte a possibilidade de racionamento. 

Uma das razões principais da construção da crise é a existência de grande 

número de hidrelétricas na bacia do rio Paraná – são mais de mil. De maior porte 

são 57, com grandes reservatórios, responsáveis pelo fornecimento de 54 % da 

energia elétrica consumida no país. No leito do rio são 5. Em sequência: Ilha 
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Solteira, Jupiá, Porto Primavera, Itaipu e Yacyretá. Itaipu, compartida entre Brasil 

e Paraguai, é a última em território brasileiro e Yacyretá opera entre Paraguai e 

Argentina.  
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IV - Hidrelétricas velhas.  

- Represas velhas, equipamentos forçam paradas e rendimento da água 

para geração elétrica é menor.  

- Repotenciando 51 hidrelétricas no Brasil se teria uma Itaipu em geração 

nova.  

Represas velhas, perdas e repotenciação. 
Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), divulgado em 
setembro de 2020, mostra as perdas e prejuízos para a geração de energia com 
o envelhecimento dos equipamentos das usinas hidrelétricas. Considerando o 
período entre 2007 e 2018, os autores encontraram que deixaram de ser gerados 
208.963 GWh por “paradas forçadas” - situação que ocorre com maior frequência 
quando os equipamentos, como turbinas geradoras, por exemplo, de uma usina 
são muito velhos. Equipamentos novos, logicamente, têm menor probabilidade 
de quebra e com certeza são mais eficientes na produção de energia.  
Os 208.963 GWh não gerados indicados no estudo do BID corresponderiam a 
U$12,762 bilhões pelo valor dos “leilões anuais de energia existentes”.  
Matéria de O Estado De São Paulo demonstra que se em 51 das 1.495 
hidrelétricas do Brasil ocorresse a troca e renovação de equipamentos, o 
aumento na geração pode alcançar 10 GWatts, quase o equivalente a uma 
hidrelétrica do porte de Itaipu. O País hoje pode gerar 109 GW.  
 

 
Imagem Itaipu Binacional 
 
 
A Associação Internacional de Hidrelétricas (IHA) informa em relatório que os 
Estados Unidos obtiveram 70% de aumento na capacidade de geração 
hidrelétrica com a ‘repotenciação’ de usinas entre 2006 e 2016. O IHA aponta no 
mesmo relatório que o ganho pode chegar até a 20% com a troca de 
equipamentos. E esse é o caminho que seguem muitos países – até 2030 mais 
da metade da capacidade hidrelétrica mundial será ‘repotenciado’. 
É uma das soluções para tempos de crises recorrentes: aproveitar muito mais a 
água em todos seus usos, inclusive aquela que passa nas turbinas das 
hidrelétricas.  
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V - O desmatamento das Florestas e do 

Cerrado na bacia do rio Paraná. 
 

 

- Na bacia do rio Paraná estão 57 grandes hidrelétricas, as quais geram 54% da 

energia elétrica consumida no País.   

- Florestas e Cerrado eram as coberturas vegetais originais que na maior parte 

da unidade ambiental “Bacia do rio Paraná”.  

 

- A retirada de grandes extensões de vegetação nativa afeta o regime de chuvas 

ao provocar mudanças no clima regional, como amplamente demonstrado.  

 

- A contribuição hídrica do Cerrado para a vazão da bacia do Paraná, por 

exemplo, chega a 50% e, mais, cerca de 50% da energia consumida no Brasil é 

gerada com as águas do Cerrado.  

- As Florestas, apesar de devastadas, ainda são grandes ‘produtoras’ de água 

para abastecer cidades. 

 

O desmatamento altera os processos naturais da água em cada microbacia 

hidrográfica. A vegetação nativa, adaptada, tem o papel de manutenção da 

umidade e controle da velocidade e volume das águas que chegam até os cursos 

d’água, tanto das águas que escorrem na superfície, como das águas que 

infiltram no solo, alcançando os lençóis subterrâneos. Estes lençóis, por seu 

turno, são os ‘armazenadores’ de água que abastecem gradativamente os 

córregos e rios ao longo do tempo, mesmo nos períodos mais secos.  

 

- Menos vegetação nativa menor abastecimento dos lençóis e menos água para 

córregos e rios. 

 

Outro processo a ter em conta é a perda do papel que tem a vegetação nativa 

na contenção do transporte de sedimentos pelas águas das chuvas para os 

pontos mais baixos, reduzindo o assoreamento. Bacias hidrográficas com pouca 

vegetação nativa facilitam o enchimento de reservatórios com sedimentos, 

diminuindo a capacidade de armazenamento de água, e, consequentemente, ao 

longo do tempo, reduz o potencial de geração de energia pelas turbinas de 

hidrelétricas.  

 

As Florestas e o Cerrado são os 2 principais biomas que originalmente cobriam 

a bacia do rio Paraná. Estes biomas foram devastados aceleradamente ao longo 

dos últimos 60 anos e, vale registrar, o período em que se construiu a maior parte 

das represas existentes nos rios formadores da bacia.  
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- Na bacia do Paraná foram desmatados mais de 4,2 milhões de hectares entre 

1985 e 2019 (Mapbiomas).  

 

O Cerrado ocupa quase 25% do território brasileiro, com uma área de 20 milhões 

de hectares. É um espaço crítico para a produção de água no Brasil, como 

mostra a Rede Cerrado: o bioma “abriga oito das 12 regiões hidrográficas 

brasileiras e abastece seis das oito grandes bacias hidrográficas do país: 

Amazônica, Araguaia/Tocantins, Atlântico Norte/Nordeste, São Francisco, 

Atlântico Leste e Paraná/Paraguai”. A Rede Cerrado destaca também que a 

cobertura vegetal do Bioma é fundamental para garantir os fluxos hídricos entre 

as diversas regiões do Brasil. Além disso, é nele onde estão três dos principais 

aquíferos brasileiros: Bambuí, Urucuia e Guarani.  

  

Imagem WWF/Wikipedia. 

 

- A bacia do rio Paraná, o Cerrado e as represas. 

A contribuição hídrica do Cerrado para a vazão da bacia do Paraná chega a 50% 

e cerca de 50% da energia consumida no Brasil é gerada com as águas do 

Bioma, o qual tem 57 grandes hidrelétricas responsáveis, por seu turno, por 54 

% da energia consumida no País.  
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As sub-bacias da bacia do rio da Prata. Em verde a sub-bacia do rio Paraná 

e sua distribuição por Brasil, Paraguai e Argentina. 

A crise de água está centrada na parte do País em que está a maior parte da 

economia – mais de 50% do Produto Interno Bruto PIB) -, fato que multiplica 

efeitos.  A bacia do rio Paraná tem 87,98 milhões de hectares e uma população 

de mais de 60 milhões de habitantes, predominantemente urbana (93% do total). 

Essa unidade ambiental abarca estados populosos e de peso na economia 

brasileira nas áreas de serviços, indústrias e agricultura. São eles: São Paulo 

com 25% da bacia; o Paraná 21%; Mato Grosso do Sul 20%; Minas Gerais 18%; 

Goiás 14%; Santa Catarina 1,5% e o Distrito Federal 0,5%.  

Uma ‘aproximação’ de São Paulo ajuda a entender a repercussão ampla da crise 
hídrica para várias atividades. Com cerca de 22% da população brasileira e 
produzindo quase de 34% do PIB brasileiro, concentra o maior parque industrial 
do país. O Estado, banhado por 2 bacias, a do Paraná e do Atlântico Sudeste, 
tem apenas 12,06% de seu território com vegetação nativa. Dos 15% 
originalmente ocupados pelo Cerrado resta cerca de 1%.  Já quanto a ocupação 
do território se tem o seguinte: 38,74% de sua área com lavouras, 44,66% com 
pastagens, e 4,53% como mancha urbana (governo de SP). No estado do 
Paraná, usando mais um caso para exemplificar, já em 1980 restavam 22,5% da 
cobertura vegetal original - hoje ela é menos de 10%. 
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VI - A degradação dos solos.  
- Anotações. 
 
- Dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) mostram que 140 milhões de 
hectares de solos no Brasil estão degradados. Esse número equivale a 16,5% 
do território nacional. 
 
- Dos 140 milhões, 90 milhões de hectares são de pastagens, segundo a 
Universidade Federal de Goiás.  
 
- Solos degradados afetam negativamente a quantidade e a qualidade da água 
para abastecimento humano, para a melhor geração de energia nas usinas e 
outros usos.  
 
- Solos degradados permitem maior transporte de sedimentos para o leito dos 
rios, sedimentos estes que terminam levados para os reservatórios das usinas, 
reduzindo suas capacidades de armazenamento de água.  
 
- Uma das formas de degradação de solos é a compactação através de 
processos como o pisoteio constante do gado, o que impede a natural infiltração 
das águas das chuvas e, consequentemente, o abastecimento dos lençóis 
subterrâneos com redução de seu gradativo “fornecimento” de água para 
córregos e rios. 
 
- Recuperar microbacias hidrográficas “produz” água pois ocorre infiltração 
quando das chuvas, recupera economia agrícola, gerando trabalho e renda.  
 
- A compactação pode também maximizar o efeito das chuvas mais fortes, 
aumentando o poder de arraste de sedimentos pelas das águas, que alcançam 
mais rapidamente as partes mais baixas das microbacias. 
 
- A degradação impede o abastecimento dos lençóis subterrâneos 
adequadamente.  
 
- Lençóis subterrâneos são a “caixa” de reserva que liberam gradativamente a 
água para os rios e reservatórios ao longo do ano, mesmo nos períodos mais 
secos. 
  
- Se os lençóis subterrâneos não são abastecidos adequadamente, terminam 
rebaixados na medida em que água é extraída para usos como abastecimento 
das cidades e a irrigação na agricultura.  
 
- O abastecimento dos lençóis subterrâneos é comprometido também pela 
destruição das chamadas ‘áreas de recarga’, regiões específicas por onde a 
água infiltra mais facilmente, suprindo os lençóis. Em geral essas áreas não são 
protegidas e estão sob a agricultura intensiva e com risco de contaminação por 
agrotóxicos.  
 
- A cidade de Tietê, em São Paulo, é atravessada pelo rio que lhe dá o nome, 
mas não pode recorrer a ele para abastecer-se de água devido a poluição 
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extrema. A cidade usa o Aquífero Tubarão, mas mesmo este não resolve o 
problema de todos, pois está com a vazão reduzida devido às chuvas deficientes 
dos últimos anos e certamente falta de proteção em áreas de recarga.  
 

 
Em 2018 estudo da Embrapa, da Itaipu Binacional e da Universidade Estadual Londrina (UEL), no Paraná, concluiu que 
o Estado perde US$242 milhões por ano em nutrientes que são levados pela erosão nas lavouras temporárias.  Imagem 
trazida de trabalho anterior por isso Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

VII - Perdas de água tratada contribui para a 
Crise Hídrica duplamente.  
 
- Perdas de água e poluição promovem também perdas ou uso de energia 
desnecessariamente.  
 
-  O desperdício de água tem efeitos negativos para o ambiente, a 
sociedade e a economia. Retira-se dos ecossistemas muito mais água que 
o necessário. 
 
- Na crise recorre-se aos lençóis subterrâneos, usando-os além de sua 
capacidade de recarga. 
 
- A quantidade de energia elétrica perdida por ano nos sistemas de 
abastecimento de água é de 4 TWh/ano. 
 
- “As companhias [de saneamento] no Brasil são vendedoras de água, um 
incentivo vindo da regulação: a receita dessas empresas aumenta quanto 
mais água ela vender. É uma lógica que não fecha porque água é um 
recurso finito e estamos em plena crise ambiental” 
 
 
As grandes perdas. 
 
Coletar água, tratá-la e transportá-la até os consumidores nas cidades demanda 
grande quantidade de energia elétrica. O Diagnóstico dos Serviços de Água e 
Esgoto, publicado em 2018, calcula que as empresas de saneamento 
participantes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
tiveram um consumo de 12,9 TWh, compostos por 11,5 TWh com abastecimento 
de água e 1,4 TWh com esgotamento sanitário. 
Dados recentes apontam que, em média, 40% da água produzida pelas 
companhias de saneamento é perdida entre a captação e aquela que é 
efetivamente faturada no destino. Desses montantes calcula-se que as perdas 
de energia elétrica “do conjunto dos sistemas nacionais, entre 2003 e 2015, foi 
de 4TWh/ano” (Sanesul), quadro que não deve ter se alterado significativamente.    
Estudiosos da área indicam que a enorme quantidade de energia que se 
desperdiça no tratamento e transporte, muito além do razoável, se deve à falta 
de medidas de reabilitação e de manutenção preventiva, com impacto na 
eficiência de todos os sistemas, especialmente nos motores e bombas e motores 
velhos podem gastar entre 20 e 30% a mais de energia do que motores novos, 
de última geração.  
 
A perda e o desperdício de água, além de exigir maior quantidade de água para 
gerar energia nas hidrelétricas, multiplica os danos ambientais ao coletar um 
volume maior que o necessário na natureza e, em muitos casos, compromete 
permanentemente o futuro com a superexploração de fontes de abastecimento, 
principalmente de águas subterrâneas. Um exemplo é Ribeirão Preto (SP), 
município com mais de 700 mil habitantes, onde a fonte única de abastecimento 
de água é o Aquífero Guarani. Em 2017 existiam 374 poços, com extração anual 
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de 136 milhões de ms3 de água por ano, o que levou o chamado “cone principal” 
do Aquífero a um rebaixamento de 110 metros, segundo publicação de Julio 
Cesar Arantes Perroni e outros. O índice de perdas na cidade é estimado em 
50%.  

 
Imagem internet, disponível em vários sites, dentre eles no Ciclo Vivo. 
 
O centro da Crise Hídrica atual é a bacia do rio Paraná, unidade ambiental em 
que grandes perdas de água são identificáveis nos estados que com a maior 
parte de seus territórios. Em São Paulo, o mais populoso e em que roda a maior 
economia do País, na capital, São Paulo, a cifra do desperdício é próxima dos 
30%. O Universo On Line (UOL) fez um levantamento recentemente mostrando 
que a média anual de perda de água, entre 2014 e 2019, foi de 823 bilhões de 
litros, “o suficiente para abastecer a capital paulista por um ano, que no mesmo 
período consumiu, em média, 685 bilhões de litros”. Desde a outra crise hídrica, 
a de 2014, a Empresa de Saneamento de São Paulo (Sabesp) – tem ações na 
Bolsa de Nova York - reduziu as perdas em apenas 2,8%, de 29,8% para os 
atuais 27%.  
Rio das Pedras, na região de Campinas (SP), tem cerca de 36 mil habitantes, e 
lá, a exemplo de Ribeirão Preto, 50% (!) da água produzida não alcança os 
consumidores. Com chuvas em menor quantidade em 2020 e 2021 a cidade foi 
levada ao racionamento, situação enfrentada por várias outras cidades de São 
Paulo. Em Curitiba, a capital do Paraná, o índice de desperdício na rede de 
distribuição é próximo a 40%, segundo levantamento do Instituto Trata Brasil em 
2017, uma demonstração do descalabro desse quadro de perdas, pois a Grande 
Curitiba está sob racionamento desde 2020 e o estado sob emergência hídrica!  
O UOL registrou na mesma matéria em que mostrou as perdas em São Paulo 
citação do coordenador de pesquisa do Instituto Democracia e Sustentabilidade, 
Guilherme Checco, em ele expõe cruamente da prevalência do quadro de 
perdas: "são as agências reguladoras que definem as condições da prestação e 
o preço praticados pelas empresas de saneamento. As companhias [de 
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saneamento] no Brasil são vendedoras de água, um incentivo vindo da 
regulação: a receita dessas empresas aumenta quanto mais água ela vender. É 
uma lógica que não fecha porque água é um recurso finito e estamos em plena 
crise ambiental ........O ciclo de chuvas no Brasil mudou, mas o setor ainda olha 
para os registros históricos".  
A poluição das águas é também um elemento agravante para a formação da 
Crise Hídrica. Águas poluídas provocam maiores custos ou inviabilizam o 
tratamento, obrigando as municipalidades a buscarem outras fontes, como é o 
caso do município de Tietê, em São Paulo. A cidade é atravessada pelo grande 
rio que lhe dá o nome, mas não pode recorrer a ele para abastecer-se de água 
devido a poluição extrema e por isso é usado o aquífero Tubarão, atualmente 
com a vazão reduzida por excessiva extração, chuvas deficientes dos últimos 
anos, com a consequente falta de abastecimento em áreas de recarga. 

 
Imagem Trata Brasil de 2015. 

 
Na economia é necessário ter em conta que o desperdício de água repercute 
amplamente, a começar pelos custos diretos que são agregados para a 
produção nas cidades, por um lado, e que retira das famílias e demais 
consumidores recursos que poderiam ser dirigidos para o consumo de outros 
bens, por outro. 
Um real e desastroso “custo Brasil” 
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VIII - Ineficiência energética, perdas e 
desperdício. 
 
- Um país eficiente energeticamente precisaria de menos água para gerar 
energia.  
 
- A melhor energia é a ganha com políticas, estratégias e ações de eficiência 

energética.  

- Políticas de eficiência espalham ganhos amplos na economia, muito além do 

próprio setor onde é aplicada.  

- Com a crise da água e a climática, eficiência energética é essencial.  

O desperdício de energia é um tema recorrente em estudos e matérias 
jornalísticas no Brasil. Os dados são bem conhecidos, principalmente aqueles 
que mostram as dimensões do problema. A Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO) demonstrou que a 
quantidade de energia desperdiçada no Brasil, por várias razões, entre 2014 e 
2016 foi o equivalente a 140% do montante anual gerado pela usina de Itaipu – 
abaixo um print do site de Itaipu com a produção entre 2013 e 2020, período em 
que gerou uma média de 90.317,25 GWh por ano.  

Segundo um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) as perdas no 
sistema de transmissão de energia elétrica seriam de 6% no Chile e de 7% na 
Europa. Em novembro de 2012 veio a público a segunda edição do relatório “O 
Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no Século 21 – Oportunidades e 
Desafios”, com uma cuidadosa análise crítica da eficiência do modelo 
energético.  O trabalho concluiu que um quinto da energia produzida no país é 
desperdiçada na transmissão entre os locais de produção e os centros de 
consumo. Essas perdas de energia, diz o documento, aumentam 5% a tarifa 
média paga pelo consumidor.  
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O American Council for an Energy-Efficient Economy analisou as políticas 

públicas e as práticas das empresas quanto a eficiência energética em 25 

países. O Brasil ficou entre os 5 últimos (imagem), junto com a Arábia Saudita e 

Rússia e suas grandes reservas de petróleo.  

 

 

 

Na indústria.  

Perdas e as possibilidades de economia. 

O setor industrial gasta cerca de 40% da energia produzida no País e desse 

montante os motores elétricos consomem 68%. São bem conhecidas as perdas 

vindas de maquinários obsoletos, motores com problemas de manutenção e a 

“insuficiente integração dos processos produtivos e inovações tecnológicas”. 

Caso fossem utilizados motores novos, de alto rendimento, a economia de energia 

poderia ser de 20 a 30% em relação a um motor comum.  Quando se discute o 

“Custo Brasil” e a necessidade de que os produtos brasileiros tenham 

competitividade nacional e internacionalmente esse deveria ser um tema central. 

A ineficiência energética na produção é um dos problemas óbvios, pois ao que 

se produz são agregados os custos referentes a energia perdida pelos motores, 

o que não ocorre nos países que já usam motores elétricos muito eficientes, de 

última geração.  

Dentro de casa. 
Geladeiras e chuveiros. 
- No Brasil as geladeiras somente atingirão o padrão de consumo dos Estados 
Unidos, exigido desde 2014, em 2026 (O Globo).  
- O consumo do chuveiro por ano no Brasil corresponde a 30% da energia gerada 
por Itaipu no período. 
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A geladeira é o eletrodoméstico responsável por até 30% do consumo 
doméstico. No Brasil hoje todas elas são hoje classificadas como Padrão Alto 
quanto ao consumo energético (A), mas que na prática não é um indicativo de 
eficiência real. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) identifica que há entre elas uma diferença de até 30% no consumo, ou 
seja, consomem muito mais que o esperado e ‘selado’. Atualmente, quase 100% 
das geladeiras estão classificadas como A e esse quadro somente começará a 
mudar em junho de 2022 quando será obrigatório que as geladeiras vendidas no 
país tenham 3 classificações quanto ao consumo (A+; A++; A+++). No Brasil as 
geladeiras somente atingirão o padrão de consumo dos Estados Unidos, exigido 
desde 2014, em 2026 (O Globo)  
 

O chuveiro elétrico é um exemplo de desperdício de energia no País. Na média 

ele é responsável por cerca de 23% (Procel) do gasto de energia nas residências 

e tem um impacto na curva de carga do sistema elétrico. Em artigo no Jornal da 

Ciência da Universidade de Campinas Maurício de Castro Tomé, autor da 

dissertação de mestrado “Análise do impacto do chuveiro elétrico em redes de 

distribuição no contexto da tarifa horossazonal”, afirma que o “consumo de 

energia elétrica pelo chuveiro ao longo do ano por toda a população corresponde 

a praticamente 30% da energia gerada por Itaipu no mesmo período”, o que, 

tomando a média de geração da represa entre 2013 e 2020 corresponderia a 

mais de 27 GWh. Nas regiões Sul e Sudeste do país, o chuveiro já chegou a 

responder por até 40% do consumo de energia elétrica residencial no horário de 

pico – entre as 18 e 19 horas. “Se pensarmos no consumo de energia de todas 

as residências, metade do consumo no horário de pico parte do chuveiro elétrico. 

Se houver algum tipo de esforço para melhorar esse quadro, com certeza haverá 

um grande ganho”. Pela manhã, o maior consumo de chuveiro concentra-se 

entre as 6 e as 8 horas. 

E qual seria a solução para o aquecimento de água? O sol. Com uma cobertura 

de apenas 6,50 m2 com placas pode-se aquecer 500 litros de água.  A empresa 

Dasol simulou que um aquecedor testado e etiquetado pelo Inmetro, para uma 

família de 5 pessoas, “considerando quatro a cinco banhos diários o consumo 

de energia anual sem o sistema de aquecimento solar seria de 3.240 kWh e com 

o equipamento instalado cairia para 2.400 kWh, o que representa uma economia 

de 840 kWh ao ano”.  

 

Sistemas simples de aquecimento de água pelo sol. Foto Alcides Faria. 
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Um exemplo de solução para o excessivo consumo por parte dos chuveiros 

elétricos e os problemas causados nos horários de pico é o que fez a Cemig 

(MG). A empresa de energia instalou mais de 15 mil sistemas de aquecimento 

solar em 15,5 mil casas, 37 hospitais e 103 instituições de idosos, tendo como 

um dos objetivos a redução da sobrecarga no horário de ponta.  

Conclusão.  

As energias renováveis são uma grande alternativa para o País, principalmente 

pela disponibilidade de sol e ventos, mas se não se cuidar para que todo o 

sistema elétrico ganhe eficiência é como ‘encher um balde furado com água da 

chuva’, como disse alguém. Sistemas elétricos ineficientes exigem cada mais 

produção de energia.    

Faltam políticas públicas para estimular a eficiência energética. Os recursos são 
investidos quase que exclusivamente em expansão de redes e fontes de 
produção o que chamo de “produtuvismo”, enquanto o desperdício está a vista 
por todo o lado. Historicamente o grande volume dos recursos vai para 
hidrelétricas, a atual crise de falta de água, a chamada “crise hídrica”, mostra 
que se construiu um sistema vulnerável a eventos climáticos extremos e às 
mudanças ambientais.  
Eficiência é a chave principal para a matriz energética brasileira avançar e trazer 
resultados preciosos para a economia, com redução de custos, desenvolvimento 
tecnológico e geração de trabalho e renda.  
 

• A Ecoa trata da questão da Eficiência Energética como uma alternativa 
para o País frente a implantação de hidrelétricas e, em razão disso, 
acompanha as políticas de investimentos públicos no setor. Em 2016 
publicou o estudo “BNDES e eficiência energética: a trágica cena 
brasileira”, identificando que àquela altura apenas 12 empresas buscaram 
recursos do Banco em 10 anos e os desembolsos foram 
aproximadamente 0,04% do total contratado no período – mais de 1,5 
trilhão. 

https://ecoa.org.br/bndes-e-eficiencia-energetica-a-tragica-cena-brasileira-na-area-de-energia/
https://ecoa.org.br/bndes-e-eficiencia-energetica-a-tragica-cena-brasileira-na-area-de-energia/

