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•
•
•
•
•
•
•
•

GS Caltex (Refino e Distribuição de Petróleo);
GS E&C (Engenharia e Construção);
GS Retail (Supermercados e Lojas de Conveniência);
GS Shop (Vendas On-line, E-commerce);
GS EPS (Plantas de Energia Elétrica);
GS E&R (Energias Renováveis);
GS Global (Cimento, Energia e Aço);
GS Sports (FC Seul).

•

EPC Contractor - Receita de USD 8,16 bilhões*

•

Areas de Atuação

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Uma Companhia especializada em todo o ciclo da água;
Atividades Principais: Concessões e PPPs;
Larga Experiência Internacional;
Lema: Passado, Presente e Futuro da Água.

•

Empresa Brasileira operando desde 1999

Receita de USD 40 bilhões*

Civil;
Saneamento Básico;
Energia;
Química;
Petroquímica.

Habitantes

Concessões
& PPS (SPEs)

* Dados 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambient (Rib. Preto-SP)
- 666.000
SANAMA (Maceió-AL)
- 300.000
SAMAR (Araçatuba-SP)
- 220.000
SANEVAP (S. J. Campos-SP) - 190.000
SESAMM (Mogi Mirim-SP) - 130.000
Araucária (C. Jordão-SP)
- 76.000
COMASA (Sta. Rita P.Q.-SP) - 30.000
CAEPA (Paraibuna-SP)
- 17.000
População total atendida - 1.630.000

Grupo GS Líder Mundial em Plantas de Dessalinização
Experiência e Pioneirismo no Projeto, Construção e Operação de Plantas de Dessalinização
 Pioneira na construção (EPC), em 1968, da primeira planta de dessalinização do mundo em Cabo Verde (África)
 Liderou a construção (EPC) da maior planta de dessalinização da Europa em Carboneras (Espanha) com capacidade de 120.000 m³/dia
 Liderou a construção (EPC) da maior planta de dessalinização da América Latina em Antofagasta (Chile) com capacidade de 52.000 m³/dia
 Construção (EPC), em 2009, da primeira planta de dessalinização para consumo humano dos Estados Unidos localizada em Massachusetts
 Construção (EPC), em 2011, da maior planta de dessalinização da África (aprox. 2,5 m³/s)
 Possui aprox. de 30 plantas de dessalinização construídas (EPC), que totalizam capacidade superior a 1.000.000 m³/s. É líder mundial em plantas de
dessalinização operando sob regime de concessão

Exemplos de Instalações Construídas pelo Grupo GS ao redor do Mundo

CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará
CAGECE em Números
 A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), fundada em 1971, é uma empresa de economia mista com
capital aberto que tem por finalidade a prestação dos serviços de abastecimento de água. Cerca de 5,7 milhões de cearenses
são beneficiados pelos serviços ofertados pela Cagece.
 A CAGECE atua na prestação de serviço de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, estando
presente em 152 dos 184 municípios com serviço de abastecimento de água e em 74 municípios com serviços de
esgotamento sanitário;
 A CAGECE possui atualmente 304 localidades em operação ao longo do Estado. Destas, 86 localidades são atendidas pelo
sistema de esgotamento sanitário. Conforme a divisão:
▪

198 Sistemas de abastecimento de Água;

▪

280 Sistemas de Esgotamento Sanitário;

▪

154 Estações de tratamento de água;

▪

280 Estações de tratamento de esgoto.

(fonte: site CAGECE)

Crise Hídrica no Estado do Ceará
Situação dos Reservatórios do Estado do Ceará

Açude Castanhão: Comparativo jul/2013 x jul/2016

(fonte: Portal hidrológico do Ceará /2017)

(fonte: FUNCEME/CAGECE)

Situação dos Reservatórios que atendem a RMF
(fonte: Portal hidrológico do Ceará /2017)

Açude Castanhão: Variação do Volume ao longo do Tempo

Necessidade de outras fontes de abastecimento
Principais fontes de Abastecimento da RMF

(fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza)

Perdas de Água por Evaporação em Reservatórios
Evaporação em Reservatórios
(fonte: Revista TAE – 02/04/2015)

 No Brasil, a região Nordeste é a que mais sofre com altas taxas de evaporação, que podem chegar a 3.000 mm/ano.

 Um estudo de 2002, coordenado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) estimou que a perda por evaporação na barragem de Sobradinho,
com área de 4.200 km², era de 300 mil litros de água por segundo.
 Considerando um consumo de 120 litros/habitante/dia, essa perda poderia abastecer 216 milhões de pessoas, ou seja, toda a população do Brasil. Em
novembro de 2014, foi noticiado que o açude Boqueirão (Epitácio Pessoa, PB), com 27 km², tem um consumo de 450.000 m3 de água por mês (450
milhões de litros), mas perde nesse período 1.200.000 m3 por evaporação (1,2 bilhão de litros).
 A intensa evaporação no Nordeste aumenta tanto a salinidade da água dos açudes que impede seu uso antes mesmo desses reservatórios secarem

Estudo de Evaporação em Açudes do Semiárido Nordestino
(fonte: A evaporação em açudes IV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos: Andrea Sousa Fontes, João Ilton Ribeiro de Oliveira e Yvonilde Dantas Pinto Medeiros)

 O estudo avaliou a representatividade da evaporação em reservatórios do semiárido
 Estudou o comportamento de 3 reservatórios da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu
(BA)
 A comparação entre a vazão regularizada e a vazão evaporada, devido a formação do
espelho d`água, mostra um comprometimento do reservatório.
 Em alguns casos a vazão evaporada chega a superar a vazão regularizada.

PMI 01/2017/2018 – CAGECE
Objeto
 Elaboração de Estudos de Viabilidade, levantamentos, investigações e/ou pareceres referentes à concepção, ao
financiamento, à implantação/construção e à operação de uma Planta de Dessalinização de Água Marinha, com capacidade
de 1 m³/s, para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme Edital de Chamamento Público para Procedimento de

Manifestação de Interesse – PMI 01/2017/CAGECE

Prazo
 150 dias corridos a partir da autorização feita no dia 06 de dezembro de 2017
 Data de Entrega: 07 de maio de 2018

Estudos a serem desenvolvidos
▪ R1 - Diretrizes de Projeto
▪ R2 - Diagnóstico e Estudos de Demanda
▪ R3 - Estudos de Alternativas de Locação
▪ R4 - Anteprojeto de Engenharia
▪ R5 - Estudos de Demanda e de Fornecimento de Energia Elétrica
▪ R6 - Estudo de Impacto Ambiental
▪ R7 - Estudos de Viabilidade

Empresas Envolvidas

▪ R8 - Modelagem Financeira
▪ R9 - Modelagem Operacional
▪ R10 - Estrutura de Financiamento e Garantias
▪ R11 - Critérios de Desempenho e Monitoramento
▪ R12 - Análise de Riscos e Value For Money
▪ R13 - Modelagem Jurídica, editais e contratos
▪ R14 - Avaliação Institucional
▪ R15 - Plano de Comunicação

 GS Inima Brasil é a líder com consórcio

Previsão de Crescimento da RMF
Evolução Populacional (SIAA – Fortaleza)
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Taxa de crescimento

▪ Em 2018 a população atendida pelo SIAA é de aprox. 3,2 milhões de pessoas;
▪ Em 2048 esse número pode chegar a mais de 4 milhões de pessoas (800 mil pessoas a mais)
▪ A Demanda por água que em 2018 chega da 9,5 m³/s deverá chegar a 10,7 m³/s em 2048
▪ É necessário buscar outras formas de abastecimento para a RMF

Demanda (l/s)

PMI 01/2017/2018 – TECNOLOGIAS AVALIADAS
Principais Processos de Dessalinização - Evaporação
 Evaporação: A ideia desse processo é destilar água do mar e condensar o vapor obtido recuperando o calor do processo para melhorar a eficiência.
Principais tipos de processos por evaporação:
▪

Evaporação Instantânea Multietapa (MSF);

▪

Evaporação por Multiefeito (MED);

▪

Compressão Mecânica de Vapor;

▪

Termo compressão de Vapor e,

▪

Destilação Solar

Principais Processos de Dessalinização com Utilização de Membranas
 A ideia desse processo é forçar a passagem da água do mar através de uma barreira física (Membrana) que deixará passar majoritariamente (aprox.
99,9%) as moléculas de água retendo as moléculas de sal. A seguir são apresentados os principais tipos de tecnologias que utilizam membranas nos
processos de dessalinização:
▪

Osmose Reversa

▪

Eletródialise

▪

Nanofiltração

PMI 01/2017/2018 – TECNOLOGIA ESCOLHIDA
Escolha da Melhor Tecnologia
 Para a vazão de projeto (1 m³/s) as tecnologias disponíveis comercialmente são:
✓ MSF – Evaporação Instantânea Muiltietapa

✓ MED – Destilação Multiefeito
✓ OR – Osmose Reversa
 Não esta sendo previsto fonte de calor externa. As tecnologias MSF e MED necessitam de fontes de calor externa (central térmica), sendo assim a
tecnologia que melhor se adequa as necessidades do projeto é a Osmose Reversa – OR.

Osmose Reversa (OR)
 Pressão: A pressão necessária para que a OR ocorra é em
média 2 vezes a pressão osmótica e varia de 65 a 70 BAR
em função da qualidade da água do mar.
 Fator de Conversão: Mede quanto de água do mar é
convertida em água potável. Em geral o fator de conversão
é de 45 a 55% dependendo da qualidade da água do mar.

 Condicionantes de Projeto (definição da localização da
planta):
 Captação de Água Bruta;
 Lançamento da Salmoura Gerada
 Fornecimento de Energia
 Bombeamento/Distribuição da Água Tratada

PMI 01/2017/2018 – ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

 Comparativo Técnico: Todas as alternativas foram avaliadas
com base nos quesitos abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓

Desapropriações;
Custo de Implantação;
Custos de Operação;
Alcance do Fornecimento;
Interferências.

Para cada um desses quesitos foram atribuídos uma
pontuação específica com base nos estudos que serão
realizados para cada uma das áreas.

PMI 01/2017/2018 – ANTEPROJETO
Detalhes das Principais Unidades

Captação de
Água do Mar

Bombeamento
da água do
mar

Osmose Reversa ( 4 x com
vazão de 0,25 m³/s cada
trem)

Sistema de Limpeza
Química

PMI 01/2017/2018 – ANTEPROJETO
Planta Geral de Implantação

PMI 01/2017/2018 – ANTEPROJETO
Planta Geral de Implantação

OBRIGADO!

