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RESUMO --- O custo médio total de energia elétrica representa um importante fator para valorar o 
custo d’água no Canal do Sertão Alagoano. Neste artigo estimou-se o custo médio total da energia 
elétrica considerando as características do sistema de adução do Canal do Sertão, quais sejam: 
conjunto de bombeamento, potência e vazão das bombas, altura geométrica. Foram consideradas 
também as tarifas atuais adotadas pela ANEEL. Os custos correspondem ao consumo de energia 
elétrica para bombear água do sistema de adução até alcançar o quilometro zero do Canal do Sertão. 
Os resultados estimados foram apresentados na forma tabular e gráfica. O custo médio total na 
capacidade máxima de bombeamento do sistema é de 18,35 R$/1.000m³. O custo médio mensal 
para se bombear 32m³/s foi estimado em R$ 1,33 milhões. 

ABSTRACT --- The total average cost of electricity is an important factor to evaluate the cost of 
water in the Channel of the Hinterland of Alagoas. In this article it was estimated the total average 
cost of electricity considering the characteristics of the system of adduction of the Channel of the 
Hinterland, which are: number of pumps, power and flow of pumps, geometric height. We also 
considered the current tariffs adopted by ANEEL. The costs relate to the consumption of electricity 
to pump water from the system of pipelines to achieve the zero km of the Channel of the 
Hinterland. The estimated results were presented in tabular and graphical form. The total average 
cost of pumping at full capacity of the system is $ 18.35 / 1.000m ³. The average monthly cost to 
pump 32m ³ / s was estimated at U.S. $ 1.33 million. 

Palavras-chave: canal do sertão, custo médio, energia elétrica. 
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1 -  INTRODUÇÃO 

No Brasil, ainda hoje, a carência de abastecimento de água potável atinge principalmente os 

pequenos municípios, periferias urbanas e áreas e povoados rurais. Particularmente, a região 

nordeste, em especial o Estado de Alagoas, apresenta situações bastante preocupantes quanto ao 

acesso à água para consumo humano. 

Notadamente nas pequenas comunidades rurais localizadas no sertão do Estado de Alagoas, a 

falta de água transforma-se num verdadeiro drama após o fim da estação das chuvas porque grande 

quantidade de famílias se abastece de pequenos reservatórios, cuja capacidade de armazenamento 

não ultrapassa o mês de setembro. Ressalta-se que a água proveniente dos barreiros é de baixa 

qualidade para o consumo humano. 

Devido a essas condições, uma parcela da população do semi-árido ainda é atendida com água 

transportada em caminhões-pipa, em providências emergenciais adotadas pela Defesa Civil e pelas 

Prefeituras. Muitas vezes essas águas são captadas em pequenos açudes e também não oferecem 

boa qualidade para o consumo humano. 

O abastecimento de água das pequenas localidades se agrava cada vez mais por causa do 

baixo poder aquisitivo das populações dessas áreas, vítimas da seca. Esse quadro é decorrente não 

apenas das características locais relativas à disponibilidade hídrica e da insuficiência de recursos 

financeiros destinados aos investimentos, mas também de sua inadequada aplicação. Isso somado à 

necessária implementação de estruturas gerenciais e reguladoras eficientes e eficazes. 

Nas últimas décadas, investimentos públicos e privados provocaram expressivas alterações no 

quadro de infra-estrutura rural e urbana e nas atividades sócio-econômicas, culturais e ambientais 

do Estado de Alagoas. Deste modo podem-se citar alguns componentes, tais como: 

• Programa de açudagem promovido pela SUDENE, DNOCS e Prefeituras 

Municipais; 

• Implantação de irrigação pública no baixo São Francisco, iniciativa da CODEVASF; 

• Implantação de irrigação da cana-de-açúcar pela iniciativa privada; 

• Construção das adutoras: do Sertão, da Bacia Leiteira e do Agreste; 

• Implantação dos sistemas de abastecimento de água dos Programas PLANASA, CEF 

e Fundação SESP; 

• Investimento em infra-estrutura urbana. 

No entanto, todos esses investimentos já realizados não resolveram ainda de forma satisfatória 

o problema de abastecimento de água potável, principalmente na zona rural ou semi-rural. Há na 

região do sertão grande demanda reprimida, primordialmente nos povoados mais distantes do 

caminho das adutoras principais, justificando-se os investimentos e planejamento dos recursos 
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hídricos e seu indispensável gerenciamento, necessariamente público, para o seu atendimento. Tais 

povoados recebem a água dos caminhões pipa a um preço muito superior àquelas cobradas pela 

água distribuída pelos sistemas públicos. 

Recursos financeiros suficientes para investir em obras de pequenas localidades e a garantir a 

sustentabilidade dos sistemas implantados, sobretudo nos municípios que apresentam população 

inferior a 30 mil habitantes, tem sido o grande desafio colocado para o setor de saneamento. 

Buscando o desenvolvimento da região, o Governo de Alagoas aposta na obra do Canal 

Adutor do Sertão Alagoano, o qual objetiva desenvolver a região oeste do Estado, onde ocorre 

clima semi-árido, principal fator limitante ao desenvolvimento rural. 

A grande idéia do Canal Adutor do Sertão Alagoano é elevar a altura manométrica da água, 

no ponto de captação, de modo que ela escoe por gravidade até o Município de Arapiraca, 

reduzindo consideravelmente os custos com energia elétrica dos Municípios que serão atendidos. 

 

2 -  OBJETIVO DO TRABALHO 

Dentro do cenário da escassez hídrica desenhada para o sertão alagoano, e diante das 

dificuldades para ofertar água para essa região, esse trabalho tem como objetivo estimar os custos 

de energia elétrica do Sistema Adutor do Canal do Sertão Alagoano. 

 

3 -  ATUAL OFERTA HÍDRICA NO SERTÃO ALAGOANO 

A ANA – Agência Nacional de Águas e a SEMARH – Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos reconhecem o consumo efetivo no trecho alagoano do rio São 

Francisco de apenas 3,6 m³/s. Desses, 2,4 m³/s correspondem aos sistemas coletivos de adutoras de 

oferta de água da CASAL – Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de 

Alagoas. Nos municípios da região a oferta hídrica per capita varia de 55 a 110 L/hab/dia. 

Além das dificuldades comerciais e operacionais das adutoras, soma-se o fato dos municípios 

alagoanos estarem em altitudes superiores a 300m em relação ao nível da captação no rio São 

Francisco, o que torna o serviço de complexa operação e alto custo (SEMARH/AL, 2008). 

Para efeito de infra-estrutura hídrica na região em análise, a CASAL opera três sistemas 

coletivos de abastecimento de água: a) Sistema Coletivo do Alto Sertão; b) Sistema Coletivo da 

Bacia Leiteira; e c) Sistema Coletivo do Agreste. A Figura 1 e o Quadro 1 apresentam, 

respectivamente, a descrição dos sistemas coletivos de oferta de água da CASAL e os Municípios e 

populações atendidos pelos sistemas coletivos. 
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Figura 1 - Descrição dos sistemas coletivos de oferta de água da CASAL. 

 

Quadro 1 - Municípios e populações atendidas pelos sistemas coletivos. 

Sistema Coletivo 
Municípios 
Atendidos 

População dos 
municípios 

Vazão de Adução 
(m3/s) 

Alto do Sertão 7 148 mil 0,4 
Bacia Leiteira 19 267 mil 1,1 

Agreste 13 437 mil  0,9 
Total 39 852 mil 2,4 

Fonte: SEMARH/AL, 2008. 

 

Os sistemas descritos são compostos de captação no Rio São Francisco, estações de 

bombeamento, estação de tratamento de água, adutoras, reservatórios, bifurcações de adutoras e 

sub-adutoras. 

No sistema coletivo Bacia Leiteira, por exemplo, as despesas apenas com energia elétrica 

chegam a R$ 375 mil nos meses de seca, representando 75% da receita do sistema. 

Os custos da água somente com a energia elétrica são de 0,82 R$/m³, sendo que o preço da 

água da CASAL para 10m³ é de R$ 15,00, ou seja, 1,50 R$/m³. 

Diversas sedes municipais atendidas pelos sistemas coletivos têm serviços de água 

extremamente precários, com rodízio permanente, que variam de 7 a 15 dias sem água para cada dia 

com água. 

Com perdas físicas e não-físicas girando em torno de 50% vislumbra-se a precariedade da 

oferta de água nesta região do Estado. 
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4 -  O CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO 

O Canal do Sertão Alagoano integra as ações de recursos hídricos do Programa de Aceleração 

do Crescimento - PAC do Governo Federal. 

O empreendimento está em construção desde 1991, e aduzirá 32 m³/s em sua fase final, tendo 

já recebido da ANA – Agência Nacional de Águas a outorga prévia de 3,6 m³/s para a primeira 

etapa. 

A estação elevatória tem capacidade para bombear 32m³/s. É composta por 12 conjuntos de 

bombeamento de 2000CV, com capacidade para bombear 2,67m³/s, cada uma. A Figura 2 mostra 

uma imagem aérea do sistema de adução do Canal do Sertão. 

 
Figura 2 - Sistema de Adução: ensecadeira, canal de aproximação e estação elevatória 

 

Da estação elevatória, com N.A. na cota 252m, parte uma linha de adução de 

aproximadamente 1.700m até um ponto de transição na cota 284,50m. Daí, por gravidade, a água 

percorre uma estrutura em sifão de cerca de 2.300m até o início do canal, na cota 282,65m. A 

Figura 3 ilustra um corte esquemático que vai desde o sistema de adução até o quilômetro zero do 

Canal do Sertão. 
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Figura 3 - Corte esquemático do sistema de adução 
 

A partir do quilômetro zero o canal se estende por 250km ao longo do sertão alagoano, 

abastecendo 42 municípios, findando em Arapiraca. 

O sistema atenderá uma área de aproximadamente 13.200 km², o que representa cerca de 48% 

da área do Estado, beneficiando direta e indiretamente cerca de 1 milhão de habitantes em 42 

municípios ao longo dos 250km de extensão do canal. A Figura 4 ilustra o traçado esquemático do 

canal do sertão alagoano. 

É a maior obra hídrica do Governo Federal em Alagoas, cujos custos de implantação estão 

orçados em cerca de R$ 620 milhões. Segundo os relatórios do PAC, já foram efetivamente 

investidos R$ 265,8 milhões até março de 2008.  

 

 
Figura 4 - Traçado Esquemático do Canal do Sertão Alagoano. 

 

Com o início do funcionamento do canal, os Municípios localizados ao norte deste serão 

atendidos ainda por bombeamentos, embora com menores alturas manométricas. 

Já os municípios localizados ao sul do canal serão atendidos por gravidade, barateando 

significativamente tal serviço, principalmente no insumo energia elétrica. 
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Entretanto, será preciso verificar o consumo de energia na captação do Canal do Sertão 

Alagoano. Está aí um dos pontos principais que exigem estudos sobre a gestão integrada de todas as 

obras de infra-estrutura dessa região. 

O Empreendimento atenderá aos seguintes usos: abastecimento humano, irrigação, pecuária e 

piscicultura. Somam-se a estes, as ampliações dos sistemas coletivos de adutoras do Agreste, Bacia 

Leiteira e Sertão, todas visando o fortalecimento da oferta de água. 

O sistema hidráulico do canal do sertão fornecerá água para atender a 26 mil hectares de área 

irrigável útil em perímetros de irrigação concentrados na área de influência do canal. 

Os primeiros 75 km de canal a serem implantados na primeira e segunda fase, já 

proporcionarão o abastecimento de 05 perímetros de irrigação. O Quadro 2 apresenta os perímetros 

de irrigação com suas respectivas localizações, áreas e vazões previstas (SEINFRA, 2007). 

 

Quadro 2 - Perímetros de irrigação até o quilômetro 75. 
PERÍMETRO DE 

IRRIGAÇÃO LOCALIZAÇÃO (km) ÁREA (ha) VAZÃO (l/s) 

Pariconha I 18,6 400 360 
Pariconha II 37,0 760 680 
Delmiro Gouveia 50,2 385 243,2 
Inhapi I 62,2 305 256 
Inhapi II 73,0 630 495,8 

TOTAL 2.480 2.035 

Fonte: SEINFRA, 2007. 

 

5 -  CUSTO DA OFERTA DE ÁGUA COM ENERGIA ELÉTRICA 

De acordo com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica para o saneamento 

(PROCEL SANEAR, 2005), quase 2% do consumo total de energia elétrica do Brasil, o equivalente 

a sete bilhões de quilo Watts hora anuais, são consumidos por prestadores de serviços de água e 

esgotamento sanitário. Este consumo refere-se aos diversos usos nos processos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, com destaque para os equipamentos motor-bomba, que são, 

normalmente, responsáveis por 90% do consumo nestas instalações. 

Segundo Lambert (2001), nos últimos anos a repercussão do custo da energia elétrica nos 

sistemas de saneamento no Brasil tem se acentuado significativamente e já constitui o segundo item 

de despesas nas empresas prestadoras de serviço. Historicamente, o processo de definição das 

tarifas públicas de energia elétrica no Brasil sofreu influência da política macroeconômica: redução 

do déficit público e combate direto à inflação. 

 Como conseqüência, demandas setoriais desconsideravam a evolução dos custos específicos 

que pudessem justificar os reajustes. Estas características levaram ao acúmulo de distorções nos 

preços relativos da energia e, em alguns casos, deram lugar ao aparecimento de subsídios cruzados 



 

IX Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

entre serviços, classes de usuários e concessionárias de energia elétrica. De lá para cá, houve uma 

mudança qualitativa em relação a esse processo. (Cassiano Filho e Tsutiya, 1992). 

 Para a adoção de estratégias para a otimização do uso de energia elétrica faz-se necessário o 

perfeito conhecimento da sistemática de tarifação, pois a legislação brasileira permite às 

concessionárias calcular as faturas em função de diversas variáveis. 

 Para a elaboração das faturas, os consumidores finais (indústrias, residenciais, propriedades 

rurais, comércio e outros) são classificados em grupos conforme o Quadro 3. (Costa e Silva, 2005). 

 

Quadro 3 - Grupos de consumidores. 
A-1 – 230 KV ou mais B-1 – Residencial 
A-2 – 88 a 138 KV B-1 – Residencial Baixa Renda 
A-3 – 69 KV B-2 – Rural 
A-3a – 30 a 44 KV B-3 – Não Residencial Nem Rural 
A-4 – 2,3 a 13,8 KV B-4 – Iluminação Pública 
A.S – 2,3 a 13,8 KV (Subterrâneo)  

Fonte: COPEL (2006). 

 

5.1 - Parâmetros para tributação 

As contas de energia elétrica dependem do consumo, da demanda, do fator de potência e dos 

diferentes tipos de tarifas. A seguir, é apresentada uma pormenorização de cada um desses 

parâmetros. 

5.1.1 Consumo 

Consumo refere-se ao registro do quanto de energia elétrica foi consumida durante 

determinado período. No cálculo das faturas é considerado o período mensal e este é expresso em 

kWh (quilo Watts hora). 

5.1.2 Demanda 

Demanda corresponde ao consumo de energia dividido pelo tempo adotado na verificação. 

Conforme a legislação brasileira é determinado, para fins de faturamento, que este período seja de 

15 minutos. Assim, por exemplo, se determinada instalação possui quatro motores de 30 kW (40 cv) 

que são acionados da seguinte maneira: 

0 – 3 minutos – 2 motores – carga = 60 kW, 

3 – 10 minutos – 4 motores – carga = 120 kW, 

10 – 15 minutos – 1 motor = 30 kW. 

 

Observa-se para este caso que a demanda seria: 
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D = (60 kW x 3 min + 120 kW x 7 min + 30 kW x 5 min)/15 = 78 kW (105 CV) 

 

No entanto, a demanda para faturamento mensal será o maior entre os seguintes valores: 

Demanda Registrada: Corresponde ao maior valor de demanda medido em intervalos de 15 minutos 

durante o período, em média considera-se um mês. Desta forma, dentre 3.000 valores registrados, 

seleciona-se o maior. 

Demanda Contratada: Cabe ao usuário, com base nas cargas instaladas e processo produtivo, definir 

o valor de demanda necessário. O fator que está considerado pela concessionária ao definir os 

equipamentos para atender a solicitação de serviço como: transformadores, dispositivos de proteção 

e/ou eventualmente até subestações. 

Demanda Percentual: Considerando o período de 11 meses anteriores ao mês em questão, seleciona-

se a máxima demanda registrada e calcula-se 85% deste valor. O que demonstra ser necessária à 

monitoração do valor da demanda, pois um alto valor pode refletir nos valores das faturas dos 11 

meses subseqüentes. 

5.1.3 Fator de potência 

Geralmente em circuitos elétricos têm-se potências ativas e reativas. As potências ativas 

referem-se ao somatório dos valores dispensados a realização de trabalho como: aquecimento, 

resfriamento, iluminação e acionamento de equipamentos. Enquanto as potências reativas são 

associadas à manutenção de campos elétricos. Como os que ocorrem nas espiras dos motores 

elétricos. Ao somar vetorialmente as potências ativas e reativas têm-se a potência total. 

Desta forma, define-se como fator de potência, a razão entre potência ativa e potência total, e 

seu valor varia de 0 e 1. Em relação a legislação brasileira, o fator de potência deverá ter como 

limite mínimo o valor de 0,92. Caso ocorram valores menores o consumidor será penalizado. O 

registro do fator de potência ocorre em intervalos horários. Para o cálculo da fatura seleciona-se o 

menor valor ocorrido no mês em questão. Assim, dentre os 700 registros mensais, seleciona-se o 

menor. 

5.2 - Sistema tarifário 

Em estudos realizados nos anos oitenta, foi constatado que o perfil de comportamento do 

consumo ao longo do dia encontra-se vinculado aos hábitos do consumidor e às características 

próprias de cada região. Foi também caracterizado que o sistema elétrico brasileiro, em quase sua 

totalidade, possui geração por meio de hidroelétricas. Portanto, o maior potencial de geração 

concentra-se no período chuvoso. Por outro lado, quando o período seco se estende, muitas vezes é 

necessário que ocorra racionamento de energia elétrica devido o fato em que as barragens 

encontrarem-se em níveis muito baixos. 
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Baseando-se nestas características originou-se, em 1982, a nova estrutura tarifária horo-

sazonal, em que as tarifas têm valores diferenciados segundo os horários do dia e os períodos do 

ano, conforme descrito abaixo: 

5.2.1 Divisão do dia 

Horário de ponta – Corresponde ao intervalo de três horas consecutivas, ajustado de comum 

acordo entre a concessionária e o cliente, situado no período compreendido entre as 18h e 21h e 

durante o horário de verão é das 19h às 22h. 

Horário fora de ponta – Corresponde às horas complementares ao horário de ponta. 

5.2.2 Divisão do ano 

Período Seco – Compreende o intervalo entre os meses de maio a novembro de cada ano (sete 

meses). 

Período Úmido – Compreende o intervalo situado entre os meses de dezembro de um ano a 

abril do ano seguinte (cinco meses). 

5.3 - Tarifas convencional e horo-sazonal 

Considerando os parâmetros de tributação e a sistemática horo-sazonal, têm-se as tarifas 

convencional e horo-sazonal. O cálculo das faturas no sistema convencional considera apenas os 

parâmetros de tributação, enquanto no sistema horo-sazonal são considerados os parâmetros de 

tributação e as variações horo-sazonais. 

A estrutura horo-sazonal tem duas tarifas: azul e verde. A tarifa azul aplica-se às unidades 

consumidoras que possuem processo produtivo contínuo e enquadram-se no Grupo A. A adoção 

desta é obrigatória aos consumidores dos tipos A-1, A-2 e A-3 e opcional aos demais. 

Enquanto, a tarifa verde aplica-se aos consumidores com capacidade de modulação do 

processo produtivo. Esta é opcional aos consumidores do Grupo A tipos A-3a, A-4 e A-S. 

Apresenta-se no Quadro 4 os itens considerados nos cálculos das faturas ao aplicar as tarifas 

azul e verde. 

 

Quadro 4 - Itens considerados nas faturas de energia elétrica para as tarifas azul e verde. 
Tarifa Azul Tarifa Verde 

Demanda na Ponta Demanda 

Demanda Fora de Ponta Consumo na Ponta 

Consumo na Ponta Consumo Fora de Ponta 

Consumo Fora de Ponta  

Fonte: ELETROBRÁS (2006). 
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5.4 - Tarifas aplicadas ao Canal do Sertão 

Com base nas características do sistema de adução do Canal do Sertão, pode-se admitir que o 

órgão gestor do canal comprará energia elétrica da CEAL – Companhia energética de Alagoas, na 

tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A-4. O Canal então pagaria à CEAL, tanto pelo consumo como 

pela demanda de energia elétrica. 

De acordo com a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Nº 367 de 21 

de agosto de 2007, as tarifas aplicadas aos sistemas de alta tensão do grupo horo-sazonal verde 

estão de acordo com o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Tarifas aplicadas aos sistemas de alta tensão do grupo horo-sazonal verde 
HORO-SAZONAL VERDE - DEMANDA (R$/kWh) 

Subgrupos Demanda 
A3a - 30 a 44 kV 0,00 
A4 - 2,3 a 25 kV 15,22 

AS – Subterrâneo 23,32 
HORO-SAZONAL VERDE - CONSUMO (R$/kWh) 

Segmentos Horo-Sazonal/Subgrupo Ponta Seca Ponta Úmida 
Fora Ponta 

Seca 
Fora Ponta 

Úmida 
A3a - 30 a 44 kV 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
A4 - 2,3 a 25 kV 0,93272 0,91635 0,10273 0,09323 

AS – Subterrâneo 0,97605 0,95897 0,10749 0,09756 
Fonte: CEAL (2008) 
 

6 -  ECONOMIA 

6.1 - Custo da água incremental 

O custo de obtenção de água varia grandemente, dependendo de como ela está disponível e de 

como ela é demandada, em ambos os casos, nas dimensões temporal e espacial. Além das demandas 

estabelecerem exigências quantitativas existem também as de ordem qualitativa. 

A alternativa mais comum de suprimento a demandas, quando existe escassez permanente ou 

sazonal de disponibilidade hídrica natural na dimensão espacial é a transferência espacial de 

disponibilidades, através de canais ou adutoras (LANNA, 2001). 

O custo da transferência espacial depende do volume transportado, da distância, da topografia 

e do solo onde será assentado o canal ou a adutora. Não existe um valor de referência a ser 

estabelecido. 
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6.2 - Disposição a pagar pela água 

A disposição a pagar pela água é o valor limite que um usuário pagaria por uma unidade 

adicional, na situação de suprimento em que se encontra. Ela está relacionada ao valor que o usuário 

atribui à satisfação adicional que receberá derivada do uso desta unidade. 

Quando a satisfação é proveniente do consumo, entram em consideração fatores orgânicos, 

psicológicos e culturais. A disposição a pagar pela água para consumo doméstico é alta quando o 

usuário se encontra em extrema carência e a água será destinada à dessedentação e higiene. Na 

medida que estas necessidades são supridas, usos menos relevantes poderão ser realizados, como 

irrigação de jardins, lavagem de calçadas, de automóveis, com o conseqüente decréscimo da 

disposição a pagar. 

Quando a satisfação é proveniente do uso da água como fator de produção, a disposição a 

pagar é determinada pela renda incremental que o consumidor recebe da atividade produtiva, por 

unidade de água adicionalmente utilizada. Por exemplo, a disposição a pagar pela água para uso em 

irrigação é derivada do incremento na renda obtida pelo agricultor ao passar da atividade de 

sequeiro para a irrigada, com o conseqüente aumento da produção e da qualidade do produto 

agrícola. 

O conhecimento da disposição a pagar é muito relevante para se avaliar se o usuário estará 

disposto a pagar pelos custos de oferta da água. Obviamente, a resposta a esta pergunta será positiva 

quando estes custos forem inferiores à disposição a pagar. 

Quando a água é escassa, duas situações podem ocorrer, dependendo do tipo de uso. Quando 

é para consumo, a disposição a pagar pode ser alta, pois existem ainda necessidades relevantes não 

saciadas, onde o consumidor estará disposto a comprometer parte maior de sua renda para ser 

suprido. Quando, no entanto, a água é fator de produção, poderá ocorrer que os demais fatores 

ambientais (clima, geologia, cultura, etc) determinem baixo rendimento no uso da água, o que 

poderá reprimir a disposição a pagar. 

No nordeste brasileiro o produtor pode apresentar altas disposições a pagar pela água para 

irrigação na medida em que passe por uma reconversão agrícola, na qual sejam adotados cultivos 

com alto valor agregado, como frutas para exportação, tecnologias de irrigação mais econômicas. 

(LANNA, 2001). 

6.3 - Custo da água 

Quando se fala do custo da água estão sendo considerados todos os itens necessários para sua 

aquisição. Isso inclui o investimento, aquisição de insumos, remuneração pelo trabalho de pessoal 

contratado, manutenção dos equipamentos, etc. Além desses itens deve ser igualmente considerado 

o retorno líquido mínimo necessário para que o empreendimento seja estimulado a permanecer no 
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mercado. Esse retorno líquido recupera a depreciação do investimento e remunera o capital 

investido e o trabalho do produtor. 

Os custos podem ser classificados como fixos e variáveis. Custos fixos são aqueles que não 

variam com a quantidade produzida e que devem ser pagos mesmo que em dado período nada seja 

produzido (aluguéis, salários de pessoal permanente, manutenção de equipamentos, seguros, 

impostos sobre o patrimônio, etc.). Os custos variáveis são função da quantidade produzida 

(aquisição de insumos, contratação de pessoal temporário, pagamento de horas extras, custos de 

manutenção e reposição de equipamentos, etc.). 

O custo total de um produto é a soma dos custos fixos com os custos variáveis. O custo médio 

total reflete qual é o custo unitário de todas as unidades em função da quantidade produzida. 

Ocorre economia de escala quando a expansão da capacidade de um produtor causa um 

aumento dos custos totais de produção menor que, proporcionalmente, os do produto. Como 

resultado, os custos médios de produção caem, em longo prazo. 

A Figura 5 ilustra o comportamento de uma curva de custo médio total quando se aplica 

economia de escala, mostrando que quanto maior for a quantidade produzida, menor será o preço 

unitário do produto. 

 

Figura 5 - Comportamento da curva de custo médio total em economia de escala. 
 

7 -  CÁLCULO DO CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA 

7.1 - Tarifa de demanda 

A tarifa de demanda é tida como um custo fixo mensal, equivalente a 15,22R$/kW, o qual 

será determinado, nesse caso, de acordo com a potência máxima que o sistema poderá utilizar, 

mesmo que não o faça. Por exemplo, se o sistema adutor começar a bombear provisoriamente 

utilizando apenas uma de suas bombas (2.000 CV ou 1.466kW), a tarifa de demanda será: 

]/$[52,312.221146622,15 mêsRxxTarifademanda ==  (Equação 1) 
 

 

Se o sistema passar a operar com quatro bombas, a tarifa de demanda será: 

Quantidade 

P
re

ç
o
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]/$[08,250.894146622,15 mêsRxxTarifademanda ==  (Equação 2) 
 

 

7.2 - Tarifa de consumo 

De acordo com o Quadro 5 pode-se observar que o custo unitário para o consumo no horário 

fora de ponta no período seco é de 0,10273 R$/kWh enquanto que para o mesmo período no horário 

de ponta, o custo é de 0,93272 R$/kWh, ou seja, 9,08 vezes maior. 

Assim, na tentativa de reduzir os custos de bombeamento com energia elétrica, nesse trabalho 

será admitido que o sistema só irá aduzir água no período fora de ponta, considerando que essa 

prática não irá prejudicar o abastecimento da população. 

Tendo em vista que o ano é composto por sete meses de período seco e cinco meses de 

período úmido, conforme item (5.2.2), e que os usuários do Canal do Sertão devem manter o 

mesmo consumo durante o período úmido na intenção de abastecer seus reservatórios, então a 

média anual da tarifa do consumo para o horário fora de ponta será admitida conforme a equação 

abaixo. 

]/$[09877,0
12

 Úmida)Ponta 5x(ForaSeca) Ponta Fora(7
kwhR

x
Tarifaconsumo =

+
=  

(Equação 3) 
 

 

7.3 - Equações adotadas 

xQxTx

CD
xCusto

bd
mR 360030000.1

1
)000.1/$( 3

+
=  (Equação 4) 

 

onde: 

Custo(R$/1.000m³) = custo de energia elétrica para se bombear 1.000m³ de água (R$/1.000m³); 

D = custo da energia elétrica demandada (R$/mês); 

C = custo da energia elétrica consumida (R$/mês); 

Tbd = tempo de bombeamento diário, admitido como 21horas, fora do pico (h); 

Q = vazão, varia de 0 a 32 (m³/s). 

 

bombasbdemanda xNxPTarifaD º=  (Equação 5) 
 

onde: 

Tarifa demanda = 15,22 (R$/kW); 

Pb = potência de 1 conjunto motor-bomba, admitido como 1.466 (kW); 

Nº bombas = quantidade de bombas necessárias para se obter a vazão desejada; varia de 1 a 12. 

 

bdbombeadaconsumo xTxPxTarifaC 30=  (Equação 6) 
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onde: 

Tarifa consumo = 0,09877 (R$/kWh); 

Pbombeada = potência do conjunto motor-bomba para bombear a vazão desejada (kW); 

 

η

ρ

.1000

... Qhg
Pbombeada =  (Equação 7) 

 
onde: 

ρ = densidade da água, admitida como 1.000 (kgf/m³); 

g = aceleração da gravidade, admitida como 9,81 (m/s²); 

h = altura manométrica, admitida como 46,26 (m); 

η = rendimento da bomba, admitido como 85%. 

 

Observa-se da Figura 3 que a altura geométrica a ser bombeada é de 42,05m. No presente 

trabalho foi considerada uma altura manométrica de 46,26m, admitindo-se uma perda de carga 

pequena, na ordem de 10%, pois o diâmetro das tubulações é de grande escala. 

Considerando as equações acima, o Quadro 6 apresenta os resultados obtidos, ilustrando a 

variação dos custos da energia elétrica em função da vazão adotada, a qual foi discretizada a cada 

0,2m³/s. Por razões ilustrativas, as vazões apresentadas no Quadro 6 variam a cada 0,5m³/s. 

Mais abaixo, a Figura 6 ilustra graficamente a curva do custo médio total da energia elétrica 

consumida pelo sistema elevatório do Canal do Sertão Alagoano. 

 

Quadro 6 - Custo da energia elétrica em função da vazão 

 
Vazão 
(m3/s) 

Volume 
Mensal (m³) 

Potência 
(kw) 

Custo 
Demanda 
(R$/mês) 

Custo 
Consumo 
(R$/mês) 

Custo Total 
(R$/mês) 

Custo 
Unitário 
(R$/m³) 

Custo 
Unitário 

(R$/1.000m³) 
0,50 1.134.000 266,92 22.312,52 16.609,03 38.921,55 0,03432 34,32 
1,00 2.268.000 533,84 22.312,52 33.218,07 55.530,59 0,02448 24,48 
1,50 3.402.000 800,76 22.312,52 49.827,10 72.139,62 0,02121 21,21 
2,00 4.536.000 1.067,67 22.312,52 66.436,14 88.748,66 0,01957 19,57 1 

bo
m

ba
 

2,50 5.670.000 1.334,59 22.312,52 83.045,17 105.357,69 0,01858 18,58 
3,00 6.804.000 1.601,51 44.625,04 99.654,20 144.279,24 0,02121 21,21 
3,50 7.938.000 1.868,43 44.625,04 116.263,24 160.888,28 0,02027 20,27 
4,00 9.072.000 2.135,35 44.625,04 132.872,27 177.497,31 0,01957 19,57 
4,50 10.206.000 2.402,27 44.625,04 149.481,31 194.106,35 0,01902 19,02 2 

bo
m

ba
s 

5,00 11.340.000 2.669,19 44.625,04 166.090,34 210.715,38 0,01858 18,58 
5,50 12.474.000 2.936,10 66.937,56 182.699,37 249.636,93 0,02001 20,01 
6,00 13.608.000 3.203,02 66.937,56 199.308,41 266.245,97 0,01957 19,57 
6,50 14.742.000 3.469,94 66.937,56 215.917,44 282.855,00 0,01919 19,19 
7,00 15.876.000 3.736,86 66.937,56 232.526,48 299.464,04 0,01886 18,86 
7,50 17.010.000 4.003,78 66.937,56 249.135,51 316.073,07 0,01858 18,58 3 

bo
m

ba
s 

8,00 18.144.000 4.270,70 66.937,56 265.744,54 332.682,10 0,01834 18,34 
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8,50 19.278.000 4.537,62 89.250,08 282.353,58 371.603,66 0,01928 19,28 
9,00 20.412.000 4.804,53 89.250,08 298.962,61 388.212,69 0,01902 19,02 
9,50 21.546.000 5.071,45 89.250,08 315.571,65 404.821,73 0,01879 18,79 

10,00 22.680.000 5.338,37 89.250,08 332.180,68 421.430,76 0,01858 18,58 4 
bo

m
ba

s 

10,50 23.814.000 5.605,29 89.250,08 348.789,71 438.039,79 0,01839 18,39 
11,00 24.948.000 5.872,21 111.562,60 365.398,75 476.961,35 0,01912 19,12 
11,50 26.082.000 6.139,13 111.562,60 382.007,78 493.570,38 0,01892 18,92 
12,00 27.216.000 6.406,05 111.562,60 398.616,82 510.179,42 0,01875 18,75 
12,50 28.350.000 6.672,96 111.562,60 415.225,85 526.788,45 0,01858 18,58 5 

bo
m

ba
s 

13,00 29.484.000 6.939,88 111.562,60 431.834,88 543.397,48 0,01843 18,43 
13,50 30.618.000 7.206,80 133.875,12 448.443,92 582.319,04 0,01902 19,02 
14,00 31.752.000 7.473,72 133.875,12 465.052,95 598.928,07 0,01886 18,86 
14,50 32.886.000 7.740,64 133.875,12 481.661,99 615.537,11 0,01872 18,72 
15,00 34.020.000 8.007,56 133.875,12 498.271,02 632.146,14 0,01858 18,58 
15,50 35.154.000 8.274,48 133.875,12 514.880,05 648.755,17 0,01845 18,45 6 

bo
m

ba
s 

16,00 36.288.000 8.541,39 133.875,12 531.489,09 665.364,21 0,01834 18,34 
16,50 37.422.000 8.808,31 156.187,64 548.098,12 704.285,76 0,01882 18,82 
17,00 38.556.000 9.075,23 156.187,64 564.707,16 720.894,80 0,01870 18,70 
17,50 39.690.000 9.342,15 156.187,64 581.316,19 737.503,83 0,01858 18,58 
18,00 40.824.000 9.609,07 156.187,64 597.925,22 754.112,86 0,01847 18,47 7 

bo
m

ba
s 

18,50 41.958.000 9.875,99 156.187,64 614.534,26 770.721,90 0,01837 18,37 
19,00 43.092.000 10.142,91 178.500,16 631.143,29 809.643,45 0,01879 18,79 
19,50 44.226.000 10.409,82 178.500,16 647.752,33 826.252,49 0,01868 18,68 
20,00 45.360.000 10.676,74 178.500,16 664.361,36 842.861,52 0,01858 18,58 
20,50 46.494.000 10.943,66 178.500,16 680.970,39 859.470,55 0,01849 18,49 8 

bo
m

ba
s 

21,00 47.628.000 11.210,58 178.500,16 697.579,43 876.079,59 0,01839 18,39 
21,50 48.762.000 11.477,50 200.812,68 714.188,46 915.001,14 0,01876 18,76 
22,00 49.896.000 11.744,42 200.812,68 730.797,50 931.610,18 0,01867 18,67 
22,50 51.030.000 12.011,34 200.812,68 747.406,53 948.219,21 0,01858 18,58 
23,00 52.164.000 12.278,25 200.812,68 764.015,56 964.828,24 0,01850 18,50 
23,50 53.298.000 12.545,17 200.812,68 780.624,60 981.437,28 0,01841 18,41 9 

bo
m

ba
s 

24,00 54.432.000 12.812,09 200.812,68 797.233,63 998.046,31 0,01834 18,34 
24,50 55.566.000 13.079,01 223.125,20 813.842,67 1.036.967,87 0,01866 18,66 
25,00 56.700.000 13.345,93 223.125,20 830.451,70 1.053.576,90 0,01858 18,58 
25,50 57.834.000 13.612,85 223.125,20 847.060,73 1.070.185,93 0,01850 18,50 
26,00 58.968.000 13.879,77 223.125,20 863.669,77 1.086.794,97 0,01843 18,43 

10
 b

om
ba

s 

26,50 60.102.000 14.146,68 223.125,20 880.278,80 1.103.404,00 0,01836 18,36 
27,00 61.236.000 14.413,60 245.437,72 896.887,84 1.142.325,56 0,01865 18,65 
27,50 62.370.000 14.680,52 245.437,72 913.496,87 1.158.934,59 0,01858 18,58 
28,00 63.504.000 14.947,44 245.437,72 930.105,90 1.175.543,62 0,01851 18,51 
28,50 64.638.000 15.214,36 245.437,72 946.714,94 1.192.152,66 0,01844 18,44 

11
 b

om
ba

s 

29,00 65.772.000 15.481,28 245.437,72 963.323,97 1.208.761,69 0,01838 18,38 
29,50 66.906.000 15.748,19 267.750,24 979.933,01 1.247.683,25 0,01865 18,65 
30,00 68.040.000 16.015,11 267.750,24 996.542,04 1.264.292,28 0,01858 18,58 
30,50 69.174.000 16.282,03 267.750,24 1.013.151,07 1.280.901,31 0,01852 18,52 
31,00 70.308.000 16.548,95 267.750,24 1.029.760,11 1.297.510,35 0,01845 18,45 
31,50 71.442.000 16.815,87 267.750,24 1.046.369,14 1.314.119,38 0,01839 18,39 12

 b
om

ba
s 

32,00 72.576.000 17.082,79 267.750,24 1.062.978,18 1.330.728,42 0,01834 18,34 
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Figura 6 - Curva do custo médio total da energia elétrica consumida pelo sistema elevatório do 

Canal do Sertão Alagoano. 

 

8 -  ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Observa-se da Figura 6 que o menor custo médio anual do consumo de energia elétrica obtido 

é da ordem de R$ 18,35, o qual somente ocorre quando o sistema de adução está na sua capacidade 

máxima de bombeamento. 

Quando o sistema de adução não opera em sua capacidade máxima, ainda existe economia de 

escala, entretanto, o custo médio total é elevado. 

Os picos de máximo ocorrem devido ao acréscimo de um conjunto motor-bomba no sistema 

de adução para aumentar sua capacidade. Quando a bomba incorporada não está operando, o custo 

médio se eleva, pois aumenta a parcela fixa de demanda da CEAL. Quando a bomba incorporada 

passa a operar em sua capacidade máxima, o custo médio retorna à ordem de R$ 18,35, pois o custo 

de demanda é rateado no sistema. 

Portanto o custo médio mensal com energia elétrica quando o sistema de adução opera em sua 

capacidade máxima de 32m³/s é da ordem de R$ 1,33 milhões. 

Fazendo uma breve comparação, no sistema coletivo da Bacia Leiteira, o qual possui uma 

vazão de 1,10m³/s, a CASAL tem um gasto mensal com energia elétrica de cerca R$ 440 mil, que 

corresponde a aproximadamente R$ 4,8 milhões anuais. Assim, o custo com energia elétrica do 

sistema Bacia Leiteira é 9,6 vezes maior do que o do sistema de adução do Canal do Sertão. 

Com isso, nota-se a importância do empreendimento Canal do Sertão Alagoano na redução 

dos custos de obtenção da água, tanto nos 19 municípios atendidos pelo sistema Bacia Leiteira 

quanto nos outros 23 municípios atendidos pelo Canal do Sertão Alagoano. 
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Este estudo pretende ser continuado na dissertação de mestrado do autor, devendo considerar 

outros elementos na estimativa do custo final da água, com a intenção de preencher as lacunas que 

foram identificadas ao longo dessa pesquisa. 
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