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Crescimento das demandas por água

Fonte: Atlas de Usos Consuntivos (ANA)

1955 =    300 m3/s
2013 = 1.900 m3/s
2017 = 2.083 m3/s



Evolução da retirada de água no Brasil, por setor (1931-2030)

❑ Irrigação

❑ Abastecimento Humano Urbano

❑ Indústria de Transformação

❑ Termoeletricidade

❑ Abastecimento Animal

❑ Abastecimento Humano Rural

❑ Mineração

Projeções de Usos 
Consuntivos da Água 

Atual



Usos consuntivos da água no Brasil



Crescimento das demandas por água
Evolução da retiradas de água estimadas nas principais bacias hidrográficas

Aumento de 335 m³/s de 2009 a 2019:
São Francisco: + 58%
Paranaíba: +71%
Grande: +42%
Tocantins: +52%
Xingu: +34%
Teles Pires: +56%





Evolução da Capacidade de Reservação



Plano Decenal



Hidrologia e Situação dos Reservatórios

Vazão natural média de novembro a maio (período chuvoso) na UHE Porto 
Primavera (azul) e valor médio no período de 1993 a 2021 (tracejado 

vermelho) - ANA
Armazenamento nos principais reservatórios da bacia do rio Paraná 

(SAR/ANA)



Segurança hídrica

A Segurança Hídrica existe quando há 
disponibilidade de água em 
quantidade e qualidade suficientes 
para o atendimento às necessidades 
humanas, à prática das atividades 
econômicas e à conservação dos 
ecossistemas aquáticos, 
acompanhada de um nível aceitável 
de risco relacionado a secas e cheias, 
de acordo com o conceito da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). 



Segurança hídrica

https://relatorio-conjuntura-ana-2021.webflow.io/capitulos/se
guranca-hidrica



Segurança hídrica

https://relatorio-conjuntura-ana-2021.webflow.io/capitulos/se
guranca-hidrica



Algumas Reflexões
✔ O planejamento do usos dos recursos hídricos deve considerar a expansão de usos consuntivos em 

diferentes cenários, bem como a incerteza decorrente de possíveis evoluções futuras e seus 
impactos sobre a geração de energia na cascata.

✔ Além dos impactos ambientais, as alternativas de cascata com pequenos e grandes reservatórios 
devem ser avaliadas sob a perspectiva de ganhos para outros usos da água, em termos de 
aumento da segurança hídrica (ou redução de risco de racionamento), e de desenvolvimento de 
novos usos da água.

✔ Ganhos decorrentes do aumento de reservação para outras demandas hídricas devem ser 
valorados ou quantificados economicamente, de modo a se buscarem sinergias entre o 
desenvolvimento de hidrelétricas e o atendimento a outros usos da água.

✔ O processo de definição de alternativas de considerar os planos de recursos hídricos (PNRH, planos 
estaduais, e planos de bacia), seus diagnósticos, prognósticos, planos de ação e prioridades de uso 
da água
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Usos consuntivos da água no Brasil

Usos como navegação, pesca, recreação, turismo e 
lazer não captam água diretamente, ou seja, 
são não consuntivos. Porém, estão interligados na 
bacia hidrográfica ou em sistemas hídricos 
específicos aos demais usos, e a certo nível de 
manutenção das condições naturais ou de 
operação da infraestrutura hídrica, já que 
dependem de água em quantidade e qualidade.

A demanda de água no Brasil vem crescendo 
continuamente ao longo dos anos, com destaque 
para o abastecimento das cidades, a indústria e a 
agricultura irrigada. A retirada para irrigação 
aumentou de 640 para 965 m³/s nas últimas duas 
décadas.

Estima-se um aumento de 42% das retiradas de 
água nos próximos 20 anos (até 2040), passando 
de 1.947 m³/s para 2.770 m³/s, um incremento de 
26 trilhões de litros ao ano extraídos de 
mananciais. 


