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RESUMO – O trabalho avaliou o impacto da usina de dessalinização DESAL no macrossistema de 

abastecimento de água de Fortaleza-CE em aspectos quantitativos. As simulações hidráulicas 

apresentaram desvio absolutos médios de cerca de 14% para as vazões e 9% para as pressões quando 

comparadas com os dados de campo. No cenário de injeção de vazão máxima pela DESAL de 1,0 

m3/s, as simulações indicaram aumentos médios semanais das pressões e vazões de cerca de 20%, 

além de um desbalanceamento nos reservatórios. Tais resultados indicam que metodologias de 

otimização entre a integração de usinas de dessalinização e macrossistemas de abastecimento devem 

considerar os impactos das usinas nas pressões e vazões dos macrossistemas. Ademais, tais variações 

de pressões e vazões sugerem que a companhia de água deve tomar ações mitigatórias. Ao final do 

trabalho, é explorada a importância da integração de simulações hidráulicas com sistemas de 

informação geográficos e a necessidade de se buscar novas fontes hídricas para abastecimento da 

Região Metropolitana de Fortaleza. 

ABSTRACT– The work evaluated the impact of the desalination plant DESAL on the water supply 

macrosystem of Fortaleza-CE in quantitative aspects. The hydraulic simulations showed average 

absolute deviations of about 14% for flows and 9% for pressures when compared to field data. In the 

scenario of maximum flow injection by DESAL (1.0 m3/s), the simulations indicated average weekly 

increases in pressures and flows of around 20%, in addition to an imbalance in the reservoirs. Such 

results indicate that optimization methodologies between the integration of desalination plants and 

supply macrosystems must consider the impacts of plants on the pressures and flows of the 

macrosystems. Furthermore, such pressure and flow variations suggest that the water company should 

take mitigating actions. At the end of the work, the importance of integrating hydraulic simulations 

with geographic information systems and the need to seek new water sources to supply the 

Metropolitan Region of Fortaleza is explored. 

Palavras-Chave – EPANET; Usina de Dessalinização; Macrossistema de Abastecimento de Água 

de Fortaleza 

INTRODUÇÃO 

Fortaleza possui cerca de 2,7 milhões de habitantes, representando 55% da população urbana 

do Estado do Ceará, segundo estimativa do IBGE para o ano de 2021. A referida cidade é submetida 

frequentemente a restrições de água, o que ocasiona déficit hídrico na maioria dos meses do ano, 

exceto na quadra chuvosa, quando a evapotranspiração potencial é superada pelas precipitações 
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(Souza Filho, 2018). Além disso, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresenta solo 

majoritariamente cristalino rochoso, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará (IPECE), ou seja, o armazenamento de água subterrânea é inexpressivo.  

O abastecimento de água de Fortaleza é feito através de um sistema de reservatórios conhecido 

como Sistema Integrado Gavião, cujo conjunto de reservatórios fornece água para o açude Gavião. 

Em seguida, a água bruta é tratada em duas ETAs, e segue através do macrossistema de abastecimento 

de água para os setores de abastecimento de água de Fortaleza (BRASIL, 2021). Um esquema 

simplificado desse sistema é apresentado na Figura 01.  

 

Figura 1 – Esquema simplificado do macrossistema de abastecimento de água de Fortaleza-CE com projeção da 

localização da Planta de Dessalinização (DESAL). 

O risco de colapso no abastecimento de água potável tem motivado planos de expansão da 

Matriz Hídrica do Estado (Silva et al., 2017, Lopes et al., 2021). No Plano Estratégico dos Recursos 

Hídricos do Ceará (2009), a dessalinização de água marinha já havia sido apontada como uma 

estratégia a ser implementada para atender às demandas da RMF e do polo industrial do Pecém 

(Pereira et al., 2021). 

Apesar de o macrossistema da RMF ter capacidade de ser abastecido pelo modelo tradicional 

de açudes até 2050, devido à produção conjunta máxima de 15 m³/s das estações de tratamento de 

água do macrossistema: ETA Gavião e ETA Oeste (ver Figura 01), a seca prolongada que ocorreu 

recentemente no Estado (2012-2017) permitiu que as ETA’s produziram conjuntamente apenas 8,20 

m³/s (SILVA, 2020). 

Neste contexto, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) elaborou em 2017 o 

Projeto Referencial da Planta de Dessalinização (DESAL). A DESAL objetiva atender 

aproximadamente 300 mil pessoas, com expectativa de produção de até 1 m³/s de água potável. 
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Ademais, alguns dos benefícios dessa alternativa seriam a elevada estabilidade no processo de 

dessalinização, capaz de produzir água com qualidade superior ao padrão de potabilidade, não 

sofrendo interferências significativas de variáveis climáticas e utilizando uma fonte abundante, o mar, 

para produção de água potável (CAGECE, 2021). 

Entre as possíveis alternativas para atender à crescente demanda por água de alta qualidade, a 

dessalinização via água do mar é percebida no meio acadêmico e industrial como um dos processos 

mais viáveis e mais antigos (Mavukkandy et al., 2019). Entretanto, apesar dos benefícios citados 

dessa alternativa, o seu custo ainda é elevado (em torno de 1,0 US$/m3) (Zhou e Tol, 2005) e há risco 

de ocorrência de impactos ambientais adversos tais como a emissão de poluentes atmosféricos, gases 

de efeito estufa e de produtos químicos, impacto no ambiente marinho através da descarga do 

concentrado de alta salinidade e/ou alta temperatura, dentre outros (Miller et al., 2015; Shemer e 

Semiat, 2017). 

Logo, a integração de uma usina de dessalinização em um sistema de abastecimento de água 

complexo como o de Fortaleza não é trivial. Estudos são necessários para averiguar a resiliência da 

rede, assegurar a qualidade da água, e ainda planejar os impactos sociais e políticos (El-Fadel e 

Alameddine, 2005). Estratégias de curto, médio e longo prazo precisam ser tomadas para adaptar o 

sistema de distribuição, sua manutenção e operação, e para minimizar possíveis impactos 

ambientais(Elsaid et al., 2020). 

Assim, este trabalho se concentrou na análise do impacto da incorporação das vazões a serem 

geradas na DESAL no macrossistema de abastecimento de água da RMF. Para isso, foram coletados 

dados e analisadas informações técnicas e operacionais acerca dos referidos sistemas. Diversos 

cenários futuros foram simulados e analisados. Os resultados serão utilizados como referência para a 

otimização e operação do sistema integrado de abastecimento de água da RMF através de um projeto 

firmado com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP) em parceria com a CAGECE e a Universidade Federal do Ceará (UFC).  

METODOLOGIA 

 A metodologia do presente estudo seguiu os passos 01 a 04, conforme detalhado a seguir. 

Inicialmente, realizou-se a modelagem do macrossistema da RMF, com base em dados e informações 

repassados pela CAGECE (passo 01). Em seguida, realizou-se uma verificação do referido modelo 

com os dados medidos de campo (passo 02). Posteriormente, foram avaliados diversos cenários de 

injeção de vazões pela DESAL considerando as demandas hídricas de 2021 (passo 03). Por fim, 

repetiu-se o processo, porém considerando as projeções das demandas hídricas para 2050 (passo 04).  
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Modelagem do macrossistema da RMF 

 O macrossistema de abastecimento de água de Fortaleza foi modelado inicialmente pela 

CAGECE no software livre EPANET com as demandas hídricas reais de 2017 como apresentado na 

Figura 2. Em seguida, foi realizada uma estimativa de crescimento das demandas hídricas a fim de 

atualizar o modelo para o ano de 2021. As curvas de demanda foram consideradas constantes.  

 

Figura 2 – Modelo do macrossistema de abastecimento de água de Fortaleza no software livre EPANET em destaque as 

ETAs, reservatórios e projeção da Planta de Dessalinização (DESAL). 

Neste primeiro momento, por conta das incertezas na definição do ponto de inserção no sistema, 

considerou-se nas simulações a injeção da DESAL diretamente nos reservatórios Mucuripe e Aldeota 

na região leste da RMF, um dos possíveis pontos de interligação segundo o seu anteprojeto.  

A DESAL tem padrões de injeção de vazão bem definidos por conta da sua tecnologia, e de 

antemão foi decido pela CAGECE que 40% da vazão vai abastecer o setor Mucuripe, enquanto 60% 

vão para o setor da Aldeota.  Um resumo dos cenários avaliados é apresentado a seguir.  

As simulações foram realizadas no código aberto de interface entre o EPANET e MATLAB 

desenvolvia por Eliades et al. (2017). 

Tabela 1 – Cenários de injeção de vazão da DESAL no macrossistema da RMF. 

Cenários 
Vazão de entrada na rede por setor (l/s) Total 

(l/s) Mucuripe Aldeota 

C0 Cenário Atual 0 

C1 80 120 200 

C2 160 240 400 

C3 240 360 600 

C4 320 480 800 

C5 400 600 1000 
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Verificação do modelo com dados de campo  

No primeiro momento, foram escolhidos pontos estratégicos para a análise do macrossistema 

de Fortaleza, sendo considerados pontos localizados nos mesmos setores de injeção da DESAL 

(Aldeota e Mucuripe), bem como de outros setores mais distantes, a fim de avaliar a acurácia do 

modelo globalmente.  

Os pontos selecionados foram utilizados para comparação entre modelagem (EPANET) e 

medições realizadas pela CAGECE de setembro de 2020 a setembro de 2021. Um tratamento de 

dados para eliminar potencias outliers também foi realizado. Em seguida, os dados foram agrupados 

em períodos de uma semana. 

Avaliação de cenários de injeção da DESAL: Demandas hídricas de 2021 

Com o intuito de simular a operação do reservatório Gavião com a inserção da DESAL no 

macrossistema, uma válvula do tipo FCV (Flow control valve) foi inserida de modo que a injeção de, 

por exemplo, 200 l/s no cenário C1 pela DESAL aliviaria a demanda desse reservatório em 200 l/s 

em média, como apresentado na Tabela 2.  

Para avaliar o impacto dessas operações no macrossistema de Fortaleza, os dados das 

simulações foram plotados em multiplataforma livre de sistema de informação geográficos (SIG) 

QGIS. O acoplamento entre SIG e simuladores hidráulicos é cada mais utilizado como ferramenta de 

apoio à decisão (Ximenes Júnior et al., 2022).  

Vale ressaltar que esse acoplamento permite uma visualização geral da rede, de forma a 

verificar os trechos com maior risco de falhas, permitindo o operador a tomar decisões para evitar 

vazamentos e possíveis transtornos operacionais e estruturais, bem como minimizar potenciais riscos 

para a saúde pública por meio de intrusões de contaminantes na rede.  

Tabela 2 – Cenários de vazão de injeção da DESAL e vazão média de saída do açude Gavião. 

Cenários 

Vazões de injeção (l/s) 

DESAL Gavião  

C0 0 6547,20 

C1 200 6347,20 

C2 400 6147,20 

C3 600 5947,20 

C4 800 5747,20 

C5 1000 5547,20 

 

Avaliação de cenários de injeção da DESAL: Projeção de demandas para 2050 

Através do relatório de Análise da Capacidade Instalada das Estações de Tratamento (Silva, 

2020) pode-se estimar um aumento nas demandas de 26,65% em relação ao ano base de 2017. Por 
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falta de informações e estudos mais detalhados, considerou-se as mesmas curvas de consumo do ano 

base e que o crescimento do consumo foi homogêneo.  

 

RESULTADOS 

Análise do grau de aderência do modelo 

Em relação ao grau de aderência, as tubulações (vazões) avaliadas apresentaram um desvio 

absoluto médio de 13,88%, enquanto os nós (pressões) avaliadas apresentaram um desvio absoluto 

médio 8,67% quando comparado com os dados medidos em campo.  

Nessa primeira etapa, não foram levados em consideração os vazamentos, embora o balanço 

hídrico da CAGECE de 2016 estimou uma perda real de cerca de 20% (Souza Filho, 2018).  

Além disso, a modelagem EPANET exigiu simplificações porque alguns setores de 

abastecimento apresentam múltiplas entradas e saídas. Assim, certos setores apresentaram desvios 

absolutos médio menores que 0,5%, enquanto outros apresentaram desvios de cerca de 25%.  

Neste contexto, por se tratar de um estudo inicial e avaliando o sistema globalmente, pode-se 

considerar que a modelagem apresentou um bom grau de aderência às medições.  

Avaliação dos cenários - 2021 

 Uma análise dos reservatórios indica um desbalanceamento da rede com a injeção de vazão 

da DESAL, uma vez que os reservatórios (Aldeota e Mucuripe) que recebem vazão diretamente da 

usina atingem o seu volume máximo já no cenário C2, enquanto o reservatório Ancuri mais próximo 

do açude Gavião (ver Figura 2) atinge seu nível mínimo de operação em todos os cenários pela 

diminuição do aporte desse açude. Os resultados das simulações para o reservatório Mucuripe e 

Ancuri são apresentados na Figura 03. 

O resumo do impacto da DESAL nas pressões do sistema é apresentado na Tabela 3. No cenário 

de injeção de vazões C5 há um aumento maior que 20% nas pressões do sistema na hora de menor 

consumo indicando a importância de estudos como esse e a complexidade dos sistemas de 

abastecimento de água.  
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Figura 3 – Resultado do nível dos reservatórios Mucuripe e Ancuri por cenário de injeção de vazão da DESAL em 

destaque o nível mínimo de operação do reservatório Ancurci em vermelho.   

 

Tabela 3 – Impacto da DESAL nas pressões do sistema de acordo com os cenários de injeção de vazão 

para a média semanal, a hora de maior consumo e de menor consumo do sistema. 

Cenário Média Semanal Hora de maior consumo Hora de menor consumo 

C1 1,43% 4,43% 10,67% 

C2 4,36% 8,16% 14,99% 

C3 7,38% 12,32% 18,17% 

C4 9,69% 14,79% 20,96% 

C5 12,30% 17,15% 23,60% 

 

Na Figura 4 observa-se o impacto da DESAL em cada nó do sistema a partir da integração com 

a ferramenta QGIS. Percebe-se que a maior parte do sistema tem uma diminuição da média semanal 

da pressão. Entretanto, os trechos próximos à DESAL apresentam um aumento considerável na média 

semanal da pressão, alguns nós excedendo um aumento de 100%.  

Mapas como esse podem ser elaborados para os diversos cenários e podem auxiliar os órgãos 

gestores a tomarem ações mitigatórias.  

Em relação às vazões, não houve impacto significativo na hora de menor ou maior consumo do 

sistema. Em relação ao impacto na média semanal, para o cenário C5 houve um aumento de cerca de 

20% das vazões. Entretanto, o modelo EPANET não considerou extravasamento dos reservatórios. 

Assim, quando um reservatório atingia seu nível máximo, o modelo parava de fornecer vazão para 

esse reservatório. Logo, o valor encontrado de 20% pode ser ainda maior na realidade. Mais 

simulações precisam ser realizadas para confirmar essa hipótese.  
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Figura 4 – Impacto na média semanal das pressões do sistema no cenário C5 de injeção de vazões da DESAL. 

Diversos trabalhos na literatura propõem metodologias para otimizar o uso de plantas de 

dessalinização na escolha da melhor tecnologia e localização através de parâmetros como: custo fixo 

anual da planta de dessalinização, custos operacionais, custo de descarga de salmoura, custo de 

tubulação e bombeamento (Atilhan et al., 2011; Liu et al., 2011). Entretanto, o presente trabalho 

indica que a entrada de uma usina pode ter fortes impactos na rede de distribuição de água, sugerindo 

que tais impactos deveriam ser considerados nessas metodologias de otimização.  

Avaliação dos cenários - 2050 

Foi estimado que por volta do ano de 2034 o aporte máximo da usina de dessalinização de 1.000 

l/s vai ser superado pelo aumento da demanda hídrica no macrossistema de Fortaleza. Dessa maneira, 

as simulações para o ano de 2050 apresentaram problemas de déficit hídrico, pois as demandas 

superaram as ofertas. Por conta disso, essas simulações apresentaram instabilidade. 

Vale ressaltar que esse trabalho não considerou a entrada de novas fontes hídricas no sistema 

como a incorporação da água do Rio São Francisco dentre outros projetos já planejados.  

 

CONCLUSÃO  

O trabalho avaliou o impacto da usina de dessalinização DESAL no macrossistema de 

Fortaleza. As simulações apresentaram boa aderência às medições quando considerado o objetivo de 

avaliar globalmente os impactos da usina.  

As simulações indicaram que a entrada da DESAL pode criar um desequilíbrio no sistema, além 

de um aumento na média semanal das pressões e vazões de mais de 20%, indicando que ações 

mitigatórias precisam ser pensadas a curto e longo prazo, a fim de evitar prejuízos à companhia de 

água.  
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Como o presente trabalho focou nos aspectos quantitativos do macrossistema de Fortaleza, 

estudos adicionais precisam ser realizados para entender os aspectos qualitativos e os seus impactos 

nas ações das estações de tratamento de água de Fortaleza.  

O trabalho ainda indica a potencialidade da integração de simulações hidráulicas com sistemas 

de informação geográficos na análise do impacto de mudanças na rede como a introdução da usina 

DESAL.  

Ao final, conclui-se que sozinha a DESAL não será capaz de atender a demanda hídrica da 

região metropolitana de Fortaleza. Novas fontes hídricas devem ser incorporadas, e um estudo das 

suas implementações deve ser realizado a fim de entender os seus impactos no macrossistema de 

distribuição de água de Fortaleza.  

Como trabalho futuro, planeja-se avaliar outros cenários de interligação da usina DESAL com 

o macrossistema. Na etapa de verificação, pretende-se automatizar o processo, dessa foram, todos os 

pontos da rede poderão ser avaliados. Em seguida, juntamente com a CAGECE o impacto das 

pressões e vazões nos cenários avaliados pode ser setorizado de acordo com o interesse da companhia. 
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