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RESUMO: O mundo vive um processo de transformação acelerada desde meados do século 
passado. Transformações que implicaram em uma maior pressão nos recursos naturais e que 
trouxeram o desafio de apresentar soluções tecnológicas e mudanças nos paradigmas para garantir 
vida com qualidade no futuro. O presente artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre o 
tema do uso da água no futuro em um mundo em transformação. Serão abordadas tecnologias novas 
que estão orientadas no sentido de melhorar a qualidade e a disponibilidade da água para gerações 
vindouras, bem como sugestões para utilizar esse recurso com mais eficiência. Sugere-se a 
construção de parques onde as indústrias se instalariam de forma complementar, uma se 
beneficiando dos resíduos da outra, buscando o melhor desempenho ambiental e sócio-econômico 
através da cooperação e gerenciamento ambiental e dos recursos naturais. Portanto, pode-se 
vislumbrar um cenário onde os impactos gerados pela ação do homem no meio ambiente sejam 
minorados pela sua ação na criação de novas tecnologias e uso racional dos recursos naturais, 
sobretudo a água. 
  
ABSTRACT : The world is undergoing a accelerated process of transformation since mid-century. 
Transformations that resulted in greater pressure on natural resources and that brought the challenge 
of presenting technological solutions and changes in paradigms to ensure quality life in the future. 
This paper is the result of a literature on the topic of water use in the future in a changing world. We 
will address new technologies that are geared towards improving the quality and availability of 
water for future generations as well as tips for using this resource more efficiently. We suggest the 
construction of parks where the industries would be established in a complementary way, 
benefitting from a waste of the other, seeking the best environmental and socio-economic 
development through cooperation and environmental and natural resources management. Therefore, 
one can envision a scenario where the impacts generated by human activities on the environment 
are mitigated by his action in creating new technologies and rational use of natural resources, 
especially water. 
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INTRODUÇÃO 
 

A população mundial cresce a uma taxa pouco menor que 1,2% ao ano, contando hoje com 

aproximadamente sete bilhões de pessoas, segundo a ONU (World Populacion Prospects, The 2010 

revision).  As estimativas da ONU apontam para uma população de 9,3 bilhões de pessoas em 2050, 

o que refletirá em aumento nas demandas por alimento e água.  Neste cenário, se destacam países 

em desenvolvimento como Índia, China, Brasil, Indonésia, Filipinas, que estão dinamizando suas 

economias e investindo pesadamente na industrialização e em tecnologia, acarretando maior pressão 

nos recursos hídricos. 

Modelos climáticos referenciados pelo IPCC projetam que as temperaturas globais de 

superfície provavelmente aumentarão no intervalo entre 1,1 e 6,4 °C entre 1990 e 2100.  A variação 

dos valores reflete no uso de diferentes cenários de futura emissão de gases estufa e resultados de 

modelos com diferenças na sensibilidade climática.   

Incertezas científicas restantes incluem o exato grau da alteração climática prevista para o 

futuro, e como essas alterações irão variar de região em região ao redor do globo. Existe um debate 

político e público para se decidir que ações devem ser tomadas para reduzir ou reverter 

aquecimento futuro ou para adaptar às suas conseqüências esperadas. A maioria dos governos 

nacionais assinou e ratificou o Protocolo de Quioto, que visa o combate à emissão de gases estufa, 

porém pouco vem sendo de fato feito para contribuir com a diminuição dos efeitos do aquecimento 

global. 

Efeitos adicionais antecipados incluem aumento do nível do mar de 110 a 770 milímetros 

entre 1990 e 2100, repercussões na agricultura, possível desaceleração da circulação termoalina, 

reduções na camada de ozônio, aumento na intensidade e freqüência de furacões, baixa do pH do 

oceano e propagação de doenças como malária e dengue.  

O alarme com o aquecimento global deriva, sobretudo, dos resultados das simulações 

estatísticas feitas com base em modelos numéricos climáticos e não da observação direta da 

evolução de variáveis físicas reais. Quando a concentração de gases de efeito de estufa é aumentada 

nessas simulações, quase todas elas mostram um aumento na temperatura global, sobretudo nas 

mais altas latitudes do Hemisfério Norte. No entanto, os modelos atualmente usados não simulam 

todos os aspectos do clima e fazem várias previsões erradas para a época atual: nomeadamente, 

prevêem o dobro do aquecimento que tem sido efetivamente observado e, por exemplo, uma 

diminuição de pressão no Oceano Índico, uma área muito sensível para o sistema global, quando se 

observa o contrário. Estudos recentes indicam igualmente que a influência solar poderá ser 

significativamente maior da que é suposta nos modelos. 
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Embora se fale de um consenso de uma maioria dos cientistas de que modelos melhores não 

mudariam a conclusão de que o aquecimento global é, sobretudo, causado pela ação humana, existe 

também certo consenso de que é provável que importantes características climáticas estejam sendo 

incorretamente incorporadas nos modelos climáticos. De fato, nesses modelos, os parâmetros 

associados ao efeito de estufa são afinados inicialmente de modo a que os modelos forneçam uma 

estimativa correta do aumento de temperatura observado nos últimos 100 anos (0,6°- 0,7°C). Ou 

seja, as simulações partem do princípio que é realmente o efeito de estufa que está na origem desse 

aquecimento. Se houver outras causas naturais desconhecidas para o aquecimento, como as 

associadas à influência solar, elas não podem ser incluídas na modelação. De fato, os modelos não 

permitem fazer previsões, mas apenas fazer projeções ou conjecturas, sobre o clima futuro com base 

em simulações correspondendo a vários cenários possíveis. 

A maioria dos modelos climáticos globais, quando usados para projetar o clima no futuro, é 

forçada por cenários de gases do efeito estufa, geralmente os do Relatório Especial sobre Cenários 

de Emissão do IPCC. Menos freqüentemente, os modelos podem ser usados adicionando-se uma 

simulação do ciclo do carbono. Isso geralmente mostra uma resposta positiva, apesar de ser incerta. 

Alguns estudos de observação também mostram uma resposta positiva.  

São essas limitações dos modelos usados para as previsões, que não levam em conta o 

desconhecimento atual sobre as causas naturais para as variações da temperatura ocorridas durante 

os últimos milênios, que fazem com que muitos climatólogos acreditem que a parte do aquecimento 

global causado pela ação humana é bem menor do que se pensa atualmente. 

Dentro dessa perspectiva, também é importante perceber que haverá mudança na oferta de 

água doce, desde que a água não pode ser criada e os estoques mundiais são invariáveis.  O degelo 

das calotas polares provocará diminuição nesse estoque de água doce, que já não estava disponível 

para pronto uso em virtude das dificuldades tecnológicas e econômicas para seu aproveitamento.  

As alterações pluviométricas com maiores aportes de água trarão a possibilidade de armazenamento 

dela, muito embora os locais com possibilidade de construção de represas de grande porte já 

estejam praticamente esgotados. 

Este artigo tem o escopo de apresentar possíveis soluções para atender a crescente demanda 

de água no planeta, bem como para amenizar os efeitos das pressões ambientais causadas pelo 

aquecimento do globo.  Será apresentado o estado da arte em tecnologias envolvendo recursos 

hídricos e que podem ser aplicadas para garantir água de qualidade no futuro. 
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USO DE GEL NA IRRIGAÇÃO  
 

Um dos métodos de irrigação que usam menos água e que parece ser muito promissor no 

futuro é o uso do GEL, seja como substituto de sistemas de irrigação convencionais, seja como 

condicionador do solo. 

Esta tecnologia alternativa usa água na forma de gel seja como dispensador de água 

diretamente junto do sistema radicular das plantas, seja para misturar com o solo como 

condicionador do solo, seja na forma de espessante da água para irrigação, para torná-la menos 

fluida e infiltrar de forma mais lenta.  Constitui-se em técnica promissora, principalmente para 

locais cujo clima seja árido ou semi-árido.  Países como Egito e Tunizia, já tem utilizado esta 

técnica em larga escala para cultivo de espécies arbóreas. No Egito já há uma experiência com 17 

milhões de árvores plantadas irrigadas com bolsas de gel. 

O produto ao ser colocado no solo junto a uma planta vai vagarosamente liberando sua água 

para umidificar o solo junto às raízes das plantas, pela ação de bactérias naturalmente encontradas 

no solo que iniciam a quebra dos ingredientes do produto responsável pela manutenção da forma de 

gel, ocorrendo assim a conversão da água de volta ao seu estado original. Dessa forma, é feita a 

liberação de água que é absorvida pela planta diretamente pelas raízes. Esta liberação ocorre em 

taxas lentas, de maneira que dependendo do tipo de invólucro usado para conter o volume de gel, 

uma nova aplicação do gel pode demorar de 30 a 90 dias.  

Há no mercado, atualmente, várias marcas de gel para irrigação de culturas agrícolas, com 

pequenas variações entre elas. 

Em geral, esses produtos são formados por 97,85% de água e 2% de goma vegetal e 0,15% de 

sulfeto de alumínio, tem a consistência de gel e são usados para irrigação subsuperficial com 

duração de até 3 meses por aplicação, para alguns modelos que tem um refil para ser trocado 

periodicamente. Alguns produtos são para colocação definitiva no solo, no fundo ou nas laterais da 

cova, e outros são misturados homogeneamente ao solo e nesses casos tem duração de alguns anos, 

mas precisam de irrigação, embora com menor freqüência. Os que são misturados ao solo ou são 

colocados no fundo da cova não substituem os métodos de irrigação tradicionais, apenas reduzem a 

freqüência das irrigações. Em geral eles são ditos serem produtos orgânicos e não tóxicos.  

O gel é considerado como a única solução para irrigação que é baseada na mudança das 

propriedades da água, transcendendo, portanto as limitações dos métodos de irrigação tradicionais. 

É um produto que disponibiliza a água diretamente na raiz das plantas tornando desnecessárias as 

repetidas irrigações e economizando os custos de mão de obra e equipamentos. Não há desperdício 

de água nem a necessidade de fontes de água nas proximidades. Com o uso desses produtos, 100% 
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da água é usada pela planta, sem desperdício com escoamentos superficiais ou infiltração e 

percolação para as camadas profundas do solo.  

As principais vantagens são as seguintes:  

- Viabiliza irrigação em áreas nas quais os métodos de irrigação convencionais não sejam 

viáveis; 

- Elimina-se o custo de irrigação por gotejamento que é altamente dependente de mão de obra; 

- Funciona como suplemento em sistemas tradicionais de irrigação; 

- Promove Redução de irrigações em 20% a 50%;  

- Diminui a demanda de água utilizada no processo de produção agrícola, economizando 

água;  

- Estabelece saudavelmente arbustos e árvores reduzindo o stress de transplantes;  

- Aumenta a porcentagem de sobrevivência de transplantes, mantendo o bulbo radicular 

úmido;  

- Fornece água suficiente para plantas nativas sem a necessidade de outra irrigação;   

 - Não desperdiça água por escoamentos superficiais ou infiltração e percolação para as 

camadas profundas do solo (nos tipos que substituem integralmente os sistemas de irrigação 

convencionais); 

- Promove a liberação de água para a planta conforme a necessidade da mesma;  

- Evita lixiviação de nutrientes e defensivos;  

- Produto atóxico, não degrada o meio ambiente; 

- Tem vida útil no solo de até 5 anos;  

- Melhora a aeração do solo;  

- Combate a erosão do solo; 

- É isolante térmico não permitindo variações de temperaturas; 

- É de fácil manuseio;  

- Tem mostrado aumento da produtividade em alguns estudos.  

 

ECOPARQUES INDUSTRIAIS 
 

Os ecoparques industriais são regiões onde as indústrias se instalam de forma complementar e 

interdependente, onde os processos produtivos são integrados entre as diferentes fábricas, como um 

instrumento de sustentabilidade.  É também chamado de ecossistema industrial. 

O modelo de desenvolvimento sustentável dos parques ecoindustriais procura retornar ou 

recuperar os impactos provocados pela atividade industrial por meio de ações reparadoras que 
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minimizem o impacto ambiental.  É um modelo onde os resíduos não saem nem são devolvidos 

para o meio ambiente. 

O conceito de parque ecoindustrial (Eco-Industrial Park – EIP) surgiu em 1992, pelo Indigo 

Development, instituto norte-americano composto de profissionais das universidades de Dalhousie 

e Cornell.  O conceito de parque ecoindustrial proposto pela Indigo Development (2005) apud 

RUTHES et al.(2005) é: 

“(...) uma comunidade de indústrias, negócios e serviços situados em uma propriedade comum.  
Seus membros buscam o melhor desempenho ambiental, econômico e social através da cooperação 
e gerenciamento ambiental e dos recursos naturais.  Trabalhando junto, a comunidade de negócios 
procura um benefício coletivo que seja maior do que a soma dos benefícios individuais que cada 
empresa obteria se somente aperfeiçoasse seu desempenho individual.  O objetivo de um parque 
eco-industrial é melhorar o desempenho econômico das companhias integrantes ao minimizar seus 
impactos ambientais, através do projeto sustentável da infra-estrutura e das fontes de energia 
(novas ou reutilizadas), da produção mais limpa e prevenção da poluição, da eficiência energética 
e da cooperação mútua entre as empresas.  Um parque eco-industrial também se preocupa com os 
benefícios para as comunidades vizinhas para se assegurar que o impacto real local gerado por 
seus serviços sobre o meio-ambiente seja positivo.” 

   

Implica em mudanças no planejamento, construção e gerenciamento dos parques industriais, 

pensando na economia, nas comunidades envolvidas e no ecossistema.  

O conceito está ligado ao de simbiose industrial que RUTHES et al.(2005, p.5) definem 

como:  

“(...) a gestão dos subprodutos industriais para o seu reaproveitamento em outro processo 
produtivo, otimizando o uso dos recursos naturais e minimizando a produção de resíduos finais. A 
expressão “simbiose” vem da biologia para se referir à relação entre seres vivos de espécies 
diferentes que para sobreviver se associam para que o esforço coletivo seja maior que a soma dos 
esforços individuais. Na simbiose industrial, a proximidade geográfica favorece as trocas e 
propicia maiores vantagens competitivas.” 
 

RUTHES et al.(2005, p.6) relacionam algumas estratégias relevantes para o desenvolvimento 

dos ecoparques industriais: 

•  Integração com o sistema natural: minimização dos impactos sobre o meio, redução dos 

custos operacionais, redução do consumo dos recursos não-renováveis; 

•  Fontes energéticas: maximização da eficiência energética para o corte de gastos, 

individualmente, através de construções com eficiência térmica e lumínica e de melhores 

equipamentos e, coletivamente, através da co-geração (a utilização do calor liberado durante a 

produção de energia elétrica) e da utilização em cascata (a energia residual de um processo de 

fabricação é utilizada como fonte energética para outro processo); 

• _ Gerenciamento do fluxo de matérias-primas e resíduos da produção (simbiose industrial): 

criação de redes cíclicas de reutilização de materiais; utilização do resíduo produzido por uma 

empresa como matéria-prima para outro processo produtivo; redução do volume de resíduos finais, 

principalmente tóxicos (prevenção da poluição); redução dos custos com transporte; 
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• Água: conservação do recurso hídrico pelo reaproveitamento do fluxo de água de outros 

processos e de fontes alternativas, e redução da deposição final de resíduos;  

• _ Órgão gestor: responsável pelo aumento da competitividade e eficiência e por criar novos 

nichos de mercado através do recrutamento e incubação novas empresas; prestação de serviços 

(creches, lanchonetes, centro de treinamento etc.); controle e logística do fluxo de matérias-primas e 

resíduos; prestar suporte técnico e de comunicação para as empresas; 

• _ Tecnologias construtivas: reutilização de construções já existentes e construção de novos 

espaços de acordo com a arquitetura sustentável (utilização de materiais alternativos ou reciclados 

que levem em conta o seu ciclo de vida, reutilização de água, conforto térmico, utilização de fontes 

de energia alternativas); 

• _ Participação da comunidade local: o estabelecimento de fortes vínculos com as instituições e 

cidadãos locais promove a equidade e incorpora os valores culturais locais nos programas de 

desenvolvimento econômico e gerenciamento ambiental. A comunidade recebe mais e melhores 

empregos, melhoram as oportunidades de negócio, melhora a qualidade de vida e reduz os custos 

com infra-estrutura (uma vez que ela também será atendida pela infra-estrutura do parque eco-

industrial). 

É um modelo de desenvolvimento sustentável que, para ser efetivado, exige interesse dos 

atores envolvidos e vontade política.  Não obstante a dificuldade de implantação e das barreiras 

impostas pelos custos de criação e adaptação dos parques industriais existentes, os benefícios 

adquiridos a médio e longo prazo são imensuráveis. O poder público pode trabalhar com sistemas 

de benefícios fiscais para criação dos ecoparques, incentivando a fusão e incorporação de indústrias 

cujas atividades possam se complementar (simbiose).  

Um dos melhores exemplos de ecoparques industriais bem sucedidos é o de Kalundbog, na 

Dinamarca. Segundo Darnil & Roux (2009), nesse parque industrial o resíduo de uma usina se torna 

o recurso de uma outra. E rotas de reutilização permitem reduzir o consumo de material e energia. 

Utilizando melhor os recursos e reutilizando os resíduos, reduzem-se os custos consideravelmente, 

aumentando o lucro. O primeiro projeto deste ecoparque foi o da refinaria Statoil, que, diante das 

dificuldades de abastecimento de água, no início dos anos 70, forçou a municipalidade a construir 

uma tubulação ligando a refinaria ao lago Kalundborg. Em troca desse serviço, a Statoil 

comprometia-se, após a utilização, a abastecer de água quente a central térmica vizinha e a retratar 

sua água para que ela saísse tão limpa quanto tinha entrado. Alguns anos mais tarde, os engenheiros 

da central térmica propuseram às empresas vizinhas fornecer-lhes  diretamente calor produzido pelo 

vapor d’água gerado por ela. As empresas aceitaram e podem, a partir de então, dispor do calor para 

consumo de suas usinas ou para fazer funcionar suas turbinas. No final dos anos 80, uma empresa 
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de piscicultura se instalou, beneficiando-se da água morna e limpa que sai da central térmica. A 

partir daí, essa fazenda produz anualmente quase duzentas toneladas de trutas e salmões.  

Os últimos projetos em Kalundborg viram nascer resultados com relação aos resíduos que, em 

vez de serem liberados, são utilizados como matéria prima ou recursos para as usinas vizinhas. A 

central térmica, por exemplo, vende 200 mil toneladas de gipso (do dióxido de enxofre) gerado por 

sua produção à fabrica vizinha para a produção de painéis de gesso. Esses resíduos anteriormente 

eram acumulados em um depósito e agora são reciclados na fábrica em frente. Outro exemplo: mais 

de um milhão de toneladas de resíduos de levedura da fábrica de produção de insulina de Novo 

Nordisk é recuperado para enriquecer a alimentação de 800 mil porcos criados pelas fazendas 

vizinhas. 

São até agora, 28 projetos de colaboração (dez de gestão compartilhada da água, sete relativos 

à energia e seis a resíduos) que permitem uma redução global do impacto ambiental na região de 

Kalundborg. Os resultados são surpreendentes. O consumo de água das nove empresas caiu 25% em 

10 anos, sendo, a cada ano, quase três milhões de m3 economizados desse modo. A utilização de 45 

mil toneladas de petróleo e de 15 mil toneladas de carvão é também economizada a cada ano e 

Kalundborg evita que 175 mil toneladas de dióxido de carbono (um dos principais gases que 

provocam o efeito estufa) sejam relançados na atmosfera. 

 Não há dúvida que os ecoparques industriais deverão constituir-se em tendência no mundo e 

os países deverão incentivar este tipo de arranjo produtivo seja na forma de legislação específica 

seja na forma de incentivos financeiros. 

 
TRANSPORTE DE ÁGUA DOCE PELOS OCEANOS - MEDUSAS 
 

 A maior parte das grandes cidades do mundo está localizada às margens de rios ou em 

regiões litorâneas. Estes grandes centros urbanos apresentam freqüentes crises de abastecimento 

urbano, e tem de buscar água potável de lugares cada vez mais distantes. O custo de transporte 

dessa água através das tecnologias convencionais da engenharia civil, muitas vezes inviabiliza 

economicamente estes grandes projetos, principalmente em países do terceiro mundo, os quais são 

os que apresentam um maior problema de abastecimento em função de um crescimento 

populacional maior e das migrações das zonas rurais para as urbanas. As tecnologias tradicionais 

que envolveriam construções de grandes barragens para armazenamento de água, captação, 

bombeamento e adução através de longas distâncias, tornam estes projetos muito caros, tanto em 

termos de implantação com os custos fixos e indenizações pelas grandes áreas desapropriadas como 

com os custos de manutenção com gastos energéticos para bombeamento em captações e estações 

elevatórias. 
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Uma tecnologia que tem surgido nos últimos anos é o transporte de água doce através de 

oceanos ou grandes rios em grandes bolsões de água, as chamadas “medusas”. Essas medusas 

podem captar grandes volumes de água potável de vários lugares, rios menos poluídos, geleiras, 

icebergs, etc. e transportar pelos rios ou oceano para os lugares onde esta água seria mais 

necessária, quais sejam, grandes centros urbanos, complexos industriais e agroindustriais, etc.  

Uma outra vantagem dessas “medusas” é que devido ao caráter aleatório das precipitações, 

muitas vezes só nos anos em que o índice pluviométrico é bem menor que a média é que alguns 

centros urbanos ou outras áreas de grande demanda por água  teriam a necessidade de um aporte 

extra de água. Nesse caso, as “medusas” atenderiam a esta demanda  eventual, sem a necessidade de 

se ter de construir grandes obras que ficariam sem utilização nos anos de alta e média pluviometria. 

O conceito de transporte em grandes bolsas surgiu por uma idéia de Barnes Wallis na década 

de 30, embora o uso prático da mesma só tenha sido feito por Sir William Hawthorne em 1958, 

usado principalmente para o transporte de óleo. A “Medusa Bag” foi concebida em 1988 como uma 

possível solução aos esperados problemas de importação de água em larga escala para lugares 

como: Califórnia, Israel, Jordânia, Palestina, Iran, Iraque, Líbano, Sudão, Síria, etc.. Desde então as 

bolsas têm sido otimizadas tanto em material construtivo (tecidos de poliéster mesclados a outras 

fibras especiais) como no formato. Atualmente tem-se, pela empresa que detém a patente, a 

fabricação em dois tamanhos: um bolsa de 0,5 milhões de metros cúbicos,com 465 metros de 

comprimento e 110 metros de largura e uma bolsa de 1,5 milhões de metros cúbicos, com 670 

metros de comprimento e 160m de largura.  

Alguns dos propalados benefícios das “medusa bags” são: 

- Mais baratos que dessalinização ou transporte por terra, substituindo caminhões pipa e 

condutos forçados; 

- Velocidade de transporte de 3 nós; 

- Deve ter uso intenso com o aumento súbito da população (caso de refugiados, etc.); 

-Uso quando os rios que abastecem as cidades tornam-se tóxicos por desastres ecológicos; 

- Usado para armazenar águas de chuva captada em telhados, pavimentos e em outras áreas 

urbana; - Pode constituir-se em reservatório de água potável em regiões desérticas ou semi-

áridas; 

- Pode ser usada para armazenamento de águas de chuva nos centros urbanos. Seja para usar 

esta água a posteriori para irrigação de gramados e jardins em parques e praças públicas, 

gramados de campos de futebol e de golfe seja como proteção e/ou amortecimento de 

enchentes nos centros urbanos; 
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- Os 10 hectares de superfície das “medusas” poderiam ter uso, com gramados artificiais ou 

outro tipo de superfície, como parque para caminhadas, ciclismo, parque infantil, área de lazer, 

etc; 

 

APERFEIÇOAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE DESSALINIZADORES 
 
Em regiões semiáridas o problema de não atendimento da demanda relaciona-se ao binômio 

quantidade/qualidade dos recursos hídricos.  Dos cerca de 70.000 poços tubulares perfurados na 

região Nordeste do Brasil, cerca de 30% não estão sendo utilizados devidos, principalmente, à alta 

salinidade e má qualidade de seus mananciais (Audry & Suassuna, 1995). 

A partir do aproveitamento dessas fontes salinas ou salobras, são conhecidas diferentes 

técnicas para produção de água de boa qualidade para o consumo humano, ou aplicações diversas 

nos setores industriais, todavia existem somente cinco processos corriqueiramente usados na 

dessalinização de águas. O congelamento, a eletrodiálise, a troca iônica, a osmose reversa e a 

destilação. 

Para o abastecimento de regiões semiáridas, entretanto, são pouco eficientes e de uso 

inexpressivo as técnicas de congelamento, eletrodiálise, troca iônica e destilação. 

A técnica de dessalinização por congelamento consiste em retirar calor da água do mar em 

vez de fornecê-lo. A retirada de calor de um sistema também exige um consumo de energia, que, 

como no caso da destilação, pode ser reduzido, desde que a fusão do gelo seja utilizada para retirar 

calor da nova porção de água a ser congelada. O mais promissor é o denominado processo de 

refrigerante secundário, que consiste em obter o resfriamento da água do mar fazendo um 

hidrocarboneto liquefeito e imiscível em água, como o butano, C4H10 (cujo ponto de fusão sob 

pressão de 1 atm é igual a -138oC), passar pelo interior da água salgada. O butano, em contato com 

a água do mar, que se encontra a uma temperatura mais elevada que seu ponto de fusão sofre 

evaporação, ajudando a retirar o calor da água, que se transforma em gelo. O gelo formado é então 

lavado em uma unidade separadora para retirar o sal que se deposita na superfície dos cristais. O 

refrigerante (butano) vaporizado passa por uma câmara de compressão e sofre aquecimento, sendo 

então encaminhado à unidade que contém o gelo lavado, ao qual fornece calor. Com o calor, o gelo 

funde-se e o refrigerante liquefaz-se, podendo ser novamente utilizado. O rendimento de uma usina 

de congelamento de médio porte é de, aproximadamente, 760 mil litros de água dessalinizada por 

dia. 

Pelo processo da eletrodiálise é possível dessalinizar sem a utilização de calor, usando 

somente meios eletroquímicos. Esse processo, porém, só dá bons resultados com soluções de 

pequena concentração salina. Assim, é utilizado principalmente para dessalinizar a água salobra 
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(ligeiramente salgada) do subsolo. A eletrodiálise baseia-se no fato de que os sais dissolvidos na 

água se decompõem em íons positivos e negativos. Uma usina de médio porte que opera com 

eletrodiálise pode produzir, a partir de água salobra, cerca de 1 milhão de litros de água doce por 

dia. Há uma usina desse tipo em operação em Bengazi, na Líbia. Recentemente a eletrodiálise tem 

ganhado novo impulso, com o desenvolvimento da eletrodiálise reversa. A diferença para a osmose 

reversa é que a ED usa um campo elétrico para transferir os sais da água de alimentação através de 

uma membrana, enquanto que a OR utiliza pressão hidráulica. 

A troca iônica difere dos processos anteriores abordados e da osmose reversa por não usar 

mudanças de fase nem membranas. É um processo usado para dessalinização e/ou desmineralização 

de águas, muito utilizado nas indústrias. A troca iônica utiliza o princípio da troca de íons através de 

resinas naturais ou resinas sintéticas, fabricadas para fins específicos. É um método químico de 

grande seletividade que permite retirar certos sais de uma solução. Baseia-se na propriedade de 

certos minerais, denominados zeólitos, e de algumas resinas sintéticas retirarem da água os íons dos 

sais dissolvidos, substituindo-os por outros. Esse processo, porém, apresenta custo mais elevado e 

por enquanto sua aplicação em grandes instalações é inviável financeiramente. As usinas de 

dessalinização existentes no mundo produzem um total de cerca de 190 milhões de litros por dia, 

uma pequena fração da demanda mundial diária de água. A maior dessas usinas fica em Ash 

Shuwikh, no Kuwait, país árabe da Ásia. Ela produz aproximadamente 23 milhões de litros de água 

por dia. 

Pela técnica de osmose, um líquido puro (ou o solvente de uma solução menos concentrada) 

atravessa espontaneamente uma membrana semipermeável em direção a uma solução mais 

concentrada numa tentativa de igualar as concentrações das soluções em ambos os lados da 

membrana. Porém, quando exercemos uma pressão sobre a água salgada, superior à pressão 

osmótica, ocorre o fenômeno denominado osmose reversa, isto é, o solvente começa a atravessar a 

membrana semipermeável no sentido da solução mais concentrada para a mais diluída. É justamente 

nisso que consiste o processo de dessalinização por osmose reversa. Para realizar a osmose reversa, 

a água deve ser submetida a grandes pressões, o que em geral só se consegue com o auxílio de 

motores elétricos e isso encarece muito o custo do processo. Se fosse possível obter pressões de 

forma barata, a osmose reversa poderia ser bem mais importante do que é.  Já se pensa em utilizar 

ventos e marés para obter a energia necessária ao acionamento dos motores, mas até o momento não 

se obteve um resultado satisfatório. 

Pela destilação, todo o calor necessário para fazer a água mudar de fase de agregação é 

transmitido à água que circula no condensador (que atua como fluido refrigerante) e, portanto, é 

perdido. Nos sistemas industriais, procura-se evitar essas perdas de calor, obtendo-se a ebulição da 

água a baixas temperaturas (um tipo de destilação a vácuo) utilizando-se o calor do vapor de água 
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fornecido aos condensadores para aquecer a água que será destilada a seguir.  A água obtida por 

esse processo torna-se praticamente isenta de sais, ou seja, a água do mar, que contém 

aproximadamente 35 kg de sal por m3, após a destilação passa a ter uma concentração de sais de 

apenas 10 g por m3.  A água destilada é imprópria para consumo humano. Para torná-la potável, é 

necessário acrescentar-lhe uma quantidade específica de determinados sais. A usina de 

dessalinização por destilação de Guantanamo foi construída pela marinha americana quando o 

governo cubano lhe cortou o suprimento de água doce; atualmente apresenta uma produção 

estimada em mais de 8 milhões de litros de água doce por dia. 

Desses processos, o mais amplamente difundido é o da osmose reversa que, porém, apresenta 

problemas que inviabilizam, muitas vezes, a disseminação desta tecnologia a um número maior de 

comunidades. O custo de aquisição e manutenção, a dureza da água, o total de sólidos dissolvidos, a 

temperatura e a presença de íons particularmente problemáticos, são alguns dos fatores com os 

quais os projetistas têm que lidar. A alta produção de um rejeito, na proporção de 1:1, tanto mais 

concentrado quanto maior o teor de sal existente na água de alimentação a ser dessalinizada, tem 

sido um empecilho para este processo.  

 Um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará (Neto e Aquino, 2004) 

pretende aperfeiçoar e viabilizar o uso, no Nordeste, da cavitação hidrodinâmica para destilar a água 

salobra ou salina em ambiente confinado, obtendo-se água desmineralizada e desinfectada.  Esse 

sistema pode funcionar com fontes de energia alternativas como solar, eólica e geradores de 

combustão interna. O rejeito gerado é 50% menor que o gerado nos processo de osmose reversa. 

Segundo Neto e Aquino (2004), a cavitação hidrodinâmica “Trata-se de um processo de 

nucleação, crescimento e colapso de bolhas transientes em líquidos expostos a ondas 

hidrodinâmicas provocadas. As ondas se propagam através do líquido em ciclos alternados de 

compressão e expansão, porém, caso a onda tenha pressão suficientemente alta, pode vencer as 

forças intermoleculares num ponto do líquido, criando uma cavidade para a qual podem se difundir, 

durante a etapa de expansão, os gases e vapores presentes no líquido. Na etapa de compressão os 

gases e vapores não retornam completamente para o líquido, resultando em aumento efetivo do 

tamanho da cavidade durante os ciclos seguintes de compressão e expansão até que seja atingido 

seu diâmetro crítico, entrando em violento colapso. O colapso das bolhas transientes provoca a 

liberação de grande quantidade de energia, gerando temperaturas locais instantâneas muito elevadas 

(5200 K) e pressões da ordem de centenas de atmosferas”  

Este sistema apresentaria um impacto positivo nas comunidades do semiárido pela 

simplicidade do sistema, robustez do equipamento, a facilidade de operação e principalmente, custo 

reduzido de aquisição e manutenção. 
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Os estudos sobre a cavitação hidrodinâmica continuam sendo desenvolvidos na Universidade 

Federal do Ceará sob orientação da Professora Marisete Dantas de Aquino sob o título:  

Aperfeiçoamento tecnológico para escala real de aplicação envolvendo foto reator hibrido: 

cavitação hidrodinâmica/fotólise/aeração, para desinfecção de água para consumo humano com 

aplicações a nível domiciliar e em pequenas comunidades do semi-árido.   

 

SUGESTÕES PARA USO EFICIENTE 
 

Nesta oportunidade serão dadas algumas sugestões para uso mais racional da água nos setores 

urbano, agrícola e industrial.  

As medidas para o setor urbano são relacionadas aos sistemas de abastecimento público, 

instalações prediais e equipamentos hidráulicos, sistemas de coleta e usos externos.  

No setor agrícola, as sugestões dizem respeito aos sistemas de coleta, distribuição e transporte 

e otimização nas técnicas de irrigação.  

Para as indústrias, são sugestões para os processos de produção incluindo sistemas de 

arrefecimento, e limpeza de equipamentos e instalações. 

 

Sugestões para o setor urbano 
 

Áreas públicas 
 

 Estão aqui incluídos os sistemas de abastecimento, transporte e tratamento de água. O uso 

eficiente nesse setor visa melhoria nos equipamentos, como também na operação/manutenção das 

estações de captação, bombeamento, adução, tratamento e distribuição. Os responsáveis pela 

operação precisam ter em mente que reduzir as perdas reais nos sistemas de adução, tratamento, 

armazenamento e distribuição, bem como fiscalizar os usos ilegais (“gatos”) e controlar os erros na 

medição e cobrança, são determinantes na rentabilidade da atividade, consequentemente na sua 

eficiência. Outro aspecto importante é a diminuição dos consumos, cuja função corresponde a 

reduzir despesas de exploração e distribuição para posterior investimento no próprio sistema.  

Abaixo seguem as sugestões para uso eficiente nas áreas públicas. 

•   Adotar programas com intuito de aperfeiçoar a utilização de água pelos administradores 

públicos:   

O objetivo é redução dos consumos e das respectivas descargas de efluentes.  Através dessas 

ações é possível adequar os procedimentos hoje utilizados com vistas a reduzir o consumo final, 

instalar equipamentos de melhor rendimento e criar sistemas para reutilização/reciclagem de águas 

residuárias. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

O primeiro passo é coletar dados de medição do consumo e monitorar a qualidade em todas as 

fases do processo, inclusive da água já utilizada. Com o balanço hídrico feito a partir dos dados é 

possível planejar formas de uso mais inteligentes, além de ser possível avaliar a eficácia das 

medidas adotadas.  

Posteriormente devem-se elaborar programas e adotar medidas internas para uso mais 

racional. Os destinatários são os funcionários das empresas envolvidas no processo, que devem ser 

sensibilizados e treinados para poupar o recurso hídrico em suas atividades. Tais programas 

procuram identificar, avaliar e criar mecanismos de maximização de eficiência na produção da 

água, manutenção e lavagem de equipamentos e instalações, e minimização de perdas e 

desperdícios. 

Outra frente diz respeito à elaboração de campanhas para educar, sensibilizar e informar os 

consumidores sobre uso inteligente. 

•   Diminuir os vazamentos e outras perdas nos sistemas: 

Uma rede com problemas de vazamentos em tubulações e conexões é um grande problema 

ambiental e causa enorme prejuízo econômico.  As perdas em sistemas de abastecimento atingem 

muito comumente a ordem de 40% a 50%.  É uma ordem de grandeza inadmissível para quem 

procura sustentabilidade.  O papel da gestão pública aqui é implementar mecanismos de detecção e 

localização de perdas por vazamento, com rápida resposta das equipes de manutenção e reparo.  

Embora o problema maior resida nos sistemas de distribuição, a medida igualmente se aplica aos de 

captação, elevação, transporte e armazenamento. Os benefícios trazidos pela sugestão são 

ambientais (diminuição da captação) e econômicos, com redução nos custos energéticos e melhor 

utilização do erário público, que pode ser revertido para o próprio sistema. O custo envolvido com 

os mecanismos de detecção e localização é plenamente justificável a médio ou longo prazo. 

•   Adotar tributação progressiva: 

A tributação progressiva consiste em aumentar a alíquota dos impostos de acordo com a 

capacidade do contribuinte ou com a quantidade do serviço/insumo público por ele utilizada.  No 

caso da água, os consumidores que mais a utilizam pagariam mais por metro cúbico.  Com a adoção 

de medidas nesse sentido os usuários automaticamente procurarão reduzir a utilização e se adequar 

às alíquotas inferiores.  Em períodos de escassez, ao invés de lançar mão do racionamento, os 

gestores poderiam reforçar as medidas de tributação progressiva e até mesmo criar penalidades, 

como multas.  

•   Tratar e utilizar águas residuárias: 

Para tanto, o primeiro passo á a construção de estações de tratamento de águas residuárias.  

Os usos sugeridos são para as atividades de lavagem de avenidas, veículos, limpeza de áreas 
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públicas, irrigação de canteiros e jardins, irrigação de alguns produtos agrícolas, etc. Os resultados 

diretos dessa medida incluem diminuir o consumo de água captada no manancial, reduzir a descarga 

de efluentes em corpos d´água frágeis, introduzir nutrientes nas culturas irrigadas (se contidos na 

água reciclada).  Porém, deve ser dada especial atenção à qualidade do tratamento para evitar danos 

ambientais de maior monta.  

•   Reduzir a pressão no sistema de distribuição: 

Sempre que o sistema fornece uma pressão maior do que a necessária, o consumo e as perdas 

nas tubulações tendem a aumentar.  É um problema que passa pela concepção e pela operação do 

sistema e deve ser bem estudado para disponibilizar na rede uma pressão que seja confortável para o 

consumidor.  Controlando a pressão evita-se também aumentar as perdas em vazamentos na 

tubulação.  A operação deve ser inteligente, diminuindo a pressão de acordo com o horário ou com 

a demanda da rede: pressões mais baixas em horários de menor consumo. O único cuidado a ser 

tomado é quanto à qualidade da água, pois pressões demasiadamente baixas incorrem em 

contaminação por entrada de agentes externos na tubulação. 

 

Instalações prediais (residências e similares) 
 

As ações no setor predial são destinadas a melhoria da eficiência nos aparelhos, 

equipamentos, dispositivos, tubulações e instalações de forma geral.  Os sistemas de abastecimento 

predial se subdividem em residenciais (casas e condomínios) e coletivos, e.g, universidades, 

escolas, prédios públicos, ginásios, estádios, academias, hospitais, centros comerciais, hotéis, etc. 

Os usos similares ao de abastecimento predial em indústrias e comércio também estão envolvidos 

neste item. 

 As sugestões são as seguintes: 

•   Reduzir as pressões nas instalações prediais: 

Da mesma maneira que foi sugeria para o setor público, a redução da pressão nas tubulações 

prediais traz consigo redução imediata no consumo e nas perdas por infiltração e vazamentos.  Com 

essa medida também se evita causar danos a equipamentos por sobrepressões. A solução adotada 

pode ser a instalação de válvulas de alívio ou quebra-pressão e monitoramento da rede por meio de 

manômetros.  Não existem desvantagens se o sistema for bem concebido, com um nível de conforto 

razoável para o usuário. 

•   Reutilizar água e aproveitar água de chuva: 

A idéia é utilizar água proveniente das banheiras, chuveiros, lavatórios e pias, bem como de 

chuva.  Resta claro que deve haver filtração e desinfecção antes da reutilização, que pode ser 

destinada a descargas de sanitários e mictórios, lavagem de pátios, calçadas e automóveis, irrigação 
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de canteiros e jardins. O tratamento a ser dado deve ser mais ou menos rigoroso conforme o uso.  

As vantagens auferidas são ambientais (com diminuição do consumo e das descargas de efluentes) e 

econômicas (a médio e longo prazo).  Atenção deve ser dada com a fiscalização e controle do 

tratamento para evitar infecção e contaminação dos usuários pela má qualidade da água. 

•   Melhor utilizar os sanitários: 

Alguns procedimentos simples podem ser adotados para melhor utilização dos aparelhos de 

descarga.  Se o aparelho tiver ajuste de volume de descarga, deve ser diminuído o quanto for 

possível; se não, pode-se interrompê-la nos usos que não exijam descarga total.  Colocar objetos 

dentro das caixas de descarga para diminuir seu volume de armazenamento como, e.g., garrafas ou 

outros similares. Não colocar lixo nos vasos sanitários, evitando descargas desnecessárias. 

Reutilizar águas de outros usos para lavar ou dar descarga nas bacias.  Trocar sistemas de descargas 

por outros mais eficientes substituindo, por exemplo, as válvulas de descarga por caixas acopladas 

utilizar aparelhos de dupla capacidade, aparelhos com controle de descarga pelo usuário. Em locais 

públicos é bastante oportuna a utilização de descargas com sensores de presença (infravermelhos, 

sensores de líquido). 

•   Melhor utilizar os chuveiros e torneiras: 

Nos chuveiros e torneiras as sugestões são de notório conhecimento por todos como fechar a 

pia na escovação de dentes e lavagem de louça, fechar o chuveiro ao se ensaboar, preferir a ducha 

ao banho na banheira, reutilizar a água sempre que possível, etc.  Também incluem-se a substituição 

dos equipamentos por outros mais modernos e mais eficientes.  São medidas simples que reduzem 

muito o consumo e a descarga de efluentes. 

 
Sugestões para o setor agrícola 
 

 O setor agrícola comporta as sugestões referentes à melhor concepção dos projetos de 

captação, transporte e irrigação. Melhoria da gestão e operação das atividades agrícolas com 

objetivo de incrementar a eficiência no uso do recurso hídrico.  A gestão pública deve igualmente 

preocupar-se com a resolução de conflitos pelo uso da água, evitando a má distribuição desse 

recurso e promovendo equidade.  

•   Melhorar a qualidade dos projetos: 

O que ocorre muito frequentemente é a falta de adequação dos sistemas de irrigação e dos 

equipamentos a um projeto específico, condizente com as condições climáticas, de solo e de 

espécies plantadas.  Projetos mal concebidos provocam ineficiência do sistema, perdas por 

evaporação excessiva e transporte pelo vento, proporcionam erosão do solo e outros problemas.  A 

sugestão é a obrigatoriedade de que os projetos sejam sempre assinados por profissional 

credenciado que siga as normas aplicáveis. É necessário investir em materiais certificados e 
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próprios para uso agrícola, evitando-se perdas e vazamentos nos equipamentos e tubulações. Os 

projetos devem ser criados tendo em vista as características topográficas, de solo e climáticas da 

região para promover a substituição das técnicas por outras mais apropriadas. Um exemplo seria 

substituir a irrigação por gravidade, utilizando aspersão quando o terreno for muito acidentado. 

•   Adaptar as vazões às necessidades hídricas das culturas: 

O produtor deve estar atento ao momento oportuno de regar sua cultura, evitando desperdícios 

ao tempo em que promove conforto hídrico para ela, maximizando a produção e otimizando os 

espaços.  Quando se dispõe de dados sobre os melhores horários e o tempo correto de rega, 

economiza-se com pessoal e com energia.  Para tanto é essencial conhecer quanto produtor está 

consumindo atualmente e comparar com valores de referência (regiões e culturas semelhantes).  

Sugere-se a criação de grupos de trabalho para promover a adoção de técnicas e métodos de 

condução (com determinação de quanto e quanto irrigar), além de adotar instrumentos que detectem 

os consumos desnecessários. 

•   Promover melhora na operação de reservatórios: 

Entes públicos podem modernizar a gestão dos reservatórios, utilizando como base, dados 

conducentes a culturas, áreas irrigadas, informações meteorológicas, histórico de consumos, 

modelos de necessidades hídricas das culturas, número de participantes envolvidos e dados 

georeferenciados. Procedendo desta forma é possível programar as áreas e culturas, 

compatibilizando com as disponibilidades dos corpos d´água e adequando tudo ao ciclo hidrológico 

da região.  A operação deve ajustar as vazões de entrada no reservatório com a saída para os 

consumos, definidos ao longo do período de irrigação, elaborando hidrogramas de demanda para 

diferentes áreas, associadas aos tempos de transporte com objetivo de minorar as perdas.   

É interessante um modelo de gestão que ajuste o fornecimento de água à procura, sem 

necessidade de substituição da estrutura existente. Seria um sistema de outorga baseado nas 

necessidades dos agricultores e das culturas, em substituição a horários rígidos de distribuição. 

•  Adequar o sistema de irrigação à característica do solo: 

O tipo de irrigação a ser utilizada depende, entre outros fatores das características físicas e 

granulométricas do solo.  Em terrenos cuja percolação é muito alta deve-se utilizar micro-

aspersores, ou outro sistema similar. Nos solos com baixa permeabilidade, de textura mais pesada, 

sugere-se o gotejamento para evitar escoamento superficial que é uma potencial fonte de erosão. 

 São medidas que visam melhorar as condições de irrigação, aplicando sistemas localizados 

que diminuem as perdas (transporte pelo vento e evaporação).  Porém, é sempre bom lembrar a 

importância da presença de um técnico especializado na concepção dos projetos de irrigação.  Se 
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possível, deve ser uma equipe multidisciplinar composta de agrônomos, para análise das 

necessidades hídricas das culturas, e de especialistas nos equipamentos, tubulações e máquinas. 

 
Sugestões para o setor industrial 
 

 A água utilizada no setor industrial tem suas particularidades inerentes à atividade 

desenvolvida. Não obstante, existem soluções adequadas para cada atividade, mais ou menos 

eficientes do ponto de vista da sustentabilidade.  Quanto à questão da qualidade, varia muito 

dependendo do processo envolvido podendo, inclusive, variar dentro de uma mesma indústria, onde 

os usos sejam diferentes para uma mesma atividade. O mais importante é a mudança de postura dos 

gerentes e engenheiros de produção para ficarem sempre alertas no tocante à sustentabilidade. 

 As atividades industriais podem seguir algumas dessas medidas abaixo relacionadas para 

maximizar a eficiência em seus usos. 

•   Adequar procedimentos relativos ao uso da água: 

Adequar procedimentos não significa causar prejuízos financeiros ou diminuir o crescimento 

do setor industrial.  Atitudes como desligar os registros ao paralisar as atividades, mesmo que 

momentaneamente, podem gerar uma diminuição significativa no consumo. Os sistemas de 

transferência de calor devem passar por manutenções periódicas para aumentar sua eficiência e 

diminuir o consumo de água. 

Quando os administradores possuem dados sobre consumo e qualidade fica mais fácil 

promover ações no sentido de aperfeiçoar o uso da água.  Os benefícios são de ordem econômica 

(para a indústria) e ambiental. A partir dos dados, trabalhados sob a forma de balanços hídricos, faz-

se um planejamento visando reduzir os usos oriundos da rede e incrementar os de recirculação ou 

reciclagem. 

•  Diminuir as perdas: 

Problemas com excesso de pressão na rede, instalações velhas, projetos mal calculados, 

operação e manutenção de má qualidade, todos são fatores de risco para falta de eficiência.  

Portanto, mais uma vez, é interessante que as unidades fabris adotem sistemas de detecção, 

localização e controle de vazamentos e perdas. 

•  Utilizar água residual na fabricação: 

Sugere-se utilizar água de um determinado processo para um fim qualquer, inclusive 

aplicando-a em outros processos.  A extração de óleos vegetais, e.g, gera águas residuais com alta 

carga orgânica que pode ser utilizada para irrigação, desde que conhecidas suas características 

físicas e biológicas e observados critérios adequados ao tipo de cultura, tipo de solo, etc. É uma 

medida que depende da existência de atividades agrícolas próximas das indústrias e de uma 

estrutura para captação e transporte, algo de difícil implantação. 
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 Ainda na indústria de alimentos, a água proveniente da lavagem de alimentos serve para 

irrigação de produtos agrícolas (após tratamento), para lavar as instalações e equipamentos, entre 

outros.  A resultante das etapas de lavagem de embalagens e vasilhames também contém boas 

características para reuso após tratamento, se necessário. 

•  Recircular água nos sistemas de resfriamento: 

A água que sai dos sistemas de resfriamento industrial provoca grandes danos ambientais pela 

chamada poluição térmica.  A sugestão é fazer recircular a água no sistema de arrefecimento, tal 

como ocorre nos veículos.  No sistema de arrefecimento semiaberto, a água recircula depois de 

passar pela torre de refrigeração, ocorrendo algumas perdas por evaporação. Em seguida, vai para 

um reservatório de retenção e é devolvida ao sistema.  Como existem fugas e a água vai perdendo 

qualidade no processo de recirculação é necessário fazer sua reposição.  De qualquer forma a 

economia gerada no sistema semiaberto compensa com sobras o investimento inicial de 

implantação e manutenção.  

•  Utilizar água residuária nos sistemas de resfriamento e vice-versa: 

Sempre que houver compatibilidade entre a qualidade da água requisitada pelo sistema de 

arrefecimento e a proveniente de outras etapas industriais é conveniente que esta seja aproveitada.  

Não é muito difícil conseguir a compatibilidade entre os sistemas, pois o sistema de arrefecimento 

não necessita de água com excelente qualidade. 

Da mesma forma é possível utilizar água dos sistemas de arrefecimento abertos para outros 

usos cuja qualidade seja compatível. 

•   Efetuar limpeza a seco de máquinas, equipamentos e instalações: 

Utilizar aspiradores de resíduos sólidos para limpeza dos referidos itens ao invés de fazer 

limpeza com uso de água, que deve ser usada apenas quando da existência de resíduos líquidos 

como óleos, graxas, etc. Outra sugestão é adquirir equipamentos de limpeza com jatos sob pressão, 

mais econômicos e eficientes. 

 

CONCLUSÕES 
 
 No mundo em transformação tecnológica, sóciocultural, ambiental e econômica, é 

imprescindível a participação multidisciplinar para o surgimento de novos paradigmas de uso da 

água, incluindo tecnologias de reuso, reciclagem, dessalinização, economia, transporte e 

armazenamento de água doce, etc. 

 Utilizar a água com eficiência se interliga ao conceito de sustentabilidade ambiental: é 

desenvolver, atendendo as demandas presentes, sem o comprometimento da disponibilidade do 
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recurso para as gerações futuras. É equilibrar as atividades humanas com a capacidade de 

recuperação dos ecossistemas, respeitando os ciclos hidrológicos e os corpos d´água. 

 A eficiência se relaciona com o balanço hídrico entre a água utilizada e a residual, e com a 

qualidade dela. Com informação e tecnologia é possível utilizá-la novamente em outras atividades, 

diminuir consumos, perdas e resíduos, criar sistemas ou equipamentos mais econômicos, interligar 

processos. Deve se traduzir numa mudança de atitudes que começa na escala individual, dentro da 

entidade familiar, e se estende até a escala mundial, institucional. Quanto ao rigor com que o uso 

eficiente deve ser considerado, depende das características da atividade desenvolvida e de fatores 

como capacidade técnica, treinamento e nível educacional dos envolvidos.  Não adianta tratar com 

muito rigor atividades que não podem ser fiscalizadas e que representam menor risco ao meio 

ambiente (como os usos em prédios comerciais). 

 Portanto, no mundo em transformação, adotar sugestões ou medidas que objetivem a 

eficiência no uso da água, por mais irrelevantes que pareçam, é uma questão de vontade e de pensar 

na boa convivência entre o homem e os recursos hídricos. Criar e disseminar novas tecnologias 

representa minorar os problemas existentes e promover soluções que otimizem os processos e 

contribuem com a qualidade da humanidade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
AUDRY, P. & SUASUNA, J. 1995. A salinidade das águas disponíveis para a pequena irrigação 
no sertão nordestino. Recife: CNPq. 
 
DANTAS NETO, J (2008). Uso eficiente da água: aspectos teóricos e práticos. Disponível em:  
<www.eumed.net/libros/2008c/447> Acesso em: 09 de julho de 2010 
 
IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE.  IPCC Fourth 
Assessment Report: Climate Change 2007.  Disponível em: 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html. Acesso em: 12/06/2011 
 

NETO, Eliezer Fares Abdala e AQUINO, Marisete Dantas de. Projeto de pesquisa para 
aperfeiçoamento do sistema de Desinfecção/Dessalinização de águas, por cavitação, aplicada às 
comunidades carentes do Polígono das secas.  Edital: CT-HIDRO/MCT/CNPq – N.o 043/2004, 
Ceará, 2004. 

RUTHES, S.; MORAES, L. R.; NASCIMENTO, D. E.; CASAGRANDE JR, E. F (2005). “Parque 
Eco-Industrial: uma discussão sobre o futuro dos distritos industriais brasileiros” in Anais do XII 
SIMPEP, Bauru, SP, Brasil, novembro de 2005. 
 

UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS.  WORLD 
POPULATION PROSPECTS: the 2010 revision.  Disponível em: <http://esa.un.org/ 
unpd/wpp/index.htm> Acesso em: 13 de junho de 2011. 


