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4RI Quarta Revolução Industrial

ALC América Latina e Caribe

ANF Água não Faturada

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

EUA Estados Unidos da América

FEM Fórum Econômico Mundial

GRH  Gestão de Recursos Hídricos

IA Inteligência Artificial

IdC Internet das Coisas

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

LTE Long Term Evolution (Evolução de Longo Prazo)

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PIB Produto Interno Bruto

PME Pequena e Média Empresa

RDA Redes de Distribuição de Água

RGPD Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

TI Tecnologia da Informação

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação

VAB Valor Adicionado Bruto

VANTs Veículos Aéreos Não Tripulados 

WASH Water, Sanitation and Hygiene Sector (Setor de Água, 
Saneamento e Higiene)

WEF Fórum Econômico Mundial (sigla em inglês)

Lista de acrônimos
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1. Introdução

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) da Organização das Nações Unidas 
visa a assegurar a disponibilidade e gestão de água e saneamento para todos, incluindo 
acabar com a defecação a céu aberto, até 2030 . A falta de acesso a água limpa e saneamento 
adequado afeta todos os aspectos da vida humana no mundo inteiro, tendo os maiores efeitos 
negativos sobre países menos desenvolvidos e comunidades marginalizadas. Cerca de 36% 
da população mundial vive em regiões com escassez de água e mais de dois bilhões de 
pessoas não têm outra escolha a não ser consumir água contaminada. A poluição da água 
é a maior responsável por destruição de ecossistemas, levando a perda de diversidade com 
consequências frequentemente irreversíveis. Estima-se que a escassez de água provocará o 
deslocamento de 700 milhões de pessoas até 2030, enquanto a desertificação colocará em 
risco a subsistência de um bilhão de pessoas em 100 países do mundo até 2050 . Apesar 
desses riscos, nossa sociedade tem muito poucos incentivos para consumir menos água, 
manter a qualidade da água ou alocar financiamentos e recursos para ecossistemas ou 
objetivos sociais3.

Para cumprir as metas do ODS 6, o Painel de Alto Nível sobre Água pediu uma “mudança 
fundamental na forma como o mundo enxerga e administra a água”, observando que é possível 
esperar um déficit de 40% na disponibilidade de água até 2030 se nenhuma ação for tomada4.
Surgiu uma necessidade urgente de desenvolver abordagens inovadoras para solucionar 
problemas globais de escassez e qualidade da água, já que soluções de financiamento e 
tecnologias tradicionais se mostram insuficientes para lidar com esses desafios.

Felizmente, os notáveis avanços tecnológicos que foram trazidos ao centro das atenções 
pela Quarta Revolução Industrial (4RI) proporcionaram novas ferramentas para acelerar o 
progresso em direção ao cumprimento das metas definidas na Agenda 2030. Como um termo 
“guarda-chuva”, 4RI inclui uma variedade de tecnologias novas, emergentes e inovadoras, 
como Inteligência Artificial (IA), Big Data, a Internet das Coisas (IdC, ou IoT em inglês), 
Blockchain, Drones e Realidade Virtual e Aumentada (RV/RA), para citar algumas (Tabela 1). 
A 4RI oferece métodos revolucionários de organização, produção e distribuição baseados 
em transformação digital e automatização que podem remover limites entre objetos físicos, 
transformando-os em um sistema complexo abrangente de elementos interconectados e 
interdependentes.5

1 Ryder, G. (2018) How ICTs can Ensure the Sustainable Management of Water and Sanitation, en https://news.itu.int/icts-ensure-sustainable-
management-water-sanitation/

2 Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2017) Progress on Drinking Water, Sanitation 
and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines, em https://www.who.int/mediacenter/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-
sanitation-hygiene.pdf

3 ONU, Banco Mundial (2018) Making Every Drop Count, An Agenda for Water Action, en https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/17825HLPW_Outcome.pdf

4 ONU (2016) World Could Face Water Availability Shortfall by 2030 if Current Trends Continue, Secretary General Warns at Meeting of High-
Level Panel, en https://www.un.org/press/en/2016/sgsm18114.doc.htm

5 Sukhodolov, Y. A. (2019) The Notion, Essence, and Peculiarities of Industry 4.0 as a Sphere of Industry. In Industry 4.0: Industrial Revolution 
of the 21st Century https://www.researchgate.net/publication/326547788_The_Notion_Essence_and_Peculiarities_of_Industry_40_as_a_
Sphere_of_Industry 
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O objetivo deste relatório é oferecer uma visão geral de algumas das aplicações atuais das 
tecnologias mais importantes da 4RI (Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Big Data, 
Blockchain, Drones e Sensoriamento Remoto e Realidade Virtual e Aumentada) no setor de 
Água, Saneamento e Higiene (WASH) globalmente e na região da América Latina e Caribe 
(ALC) e descrever as principais oportunidades e desafios no uso dessas tecnologias nesse 
setor.

Tabela 1. Quarta Revolução Industrial

 Tecnologias da Quarta Revolução Industrial

IA IdC Blockchain
Drones e 

Sensoriamento 
Remoto

Realidade 
Virtual

Realidade 
Aumentada

Capacidade 
do sistema 
de interpretar 
dados 
externos 
corretamente, 
aprender com 
esses dados 
e usar esses 
aprendizados 
para cumprir 
metas e 
tarefas 
específicas 
por meio de 
adaptação 
flexível.

Rede em 
rápido 
crescimento 
de 
dispositivos 
e objetos 
conectados 
à Internet.

Um banco 
de dados 
digital quase 
incorruptível 
de transações, 
acordos e 
contratos 
(blocks/
blocos) que é 
distribuído por 
milhares de 
computadores 
(chain/cadeia) 
no mundo 
inteiro. Os 
dados são 
validados 
de maneira 
descentralizada.

Veículos aéreos 
não tripulados 
controlados 
remotamente 
usando uma 
variedade de 
sensores e 
navegação por 
GPS.

Interface 
intuitiva que 
permite que 
uma pessoa 
interaja com um 
computador 
e dados de 
uma maneira 
naturalista pela 
geração de 
experiências 
multissensoriais 
imersivas e 
interativas em 
tempo real em 
um ambiente 
virtual 3D 
responsivo 
gerado por 
computador.

Conteúdo 
gerado por 
computador 
que é 
sobreposto 
a um 
ambiente 
do mundo 
real.

Fonte: Elaboração dos autores

Os países da América Latina e Caribe vêm melhorando com sucesso o acesso básico a água e a 
infraestrutura de saneamento ao longo das duas últimas décadas, embora o progresso varie entre 
os países e persista uma disparidade entre os serviços para residências urbanas e rurais.6 Como 
a Figura 1 indica, a região da ALC tem um desempenho acima da média mundial na prestação 
de serviços básicos para sua população. No entanto, o ODS 6 vai além da ideia de “serviços 
básicos”7, e introduz o conceito de serviços com “gestão segura”, o que inclui a localização das 
fontes de água, disponibilidade de água para consumo geral e qualidade da água (ver Anexo 
1). As Figuras 1 e 2 mostram que, sob esse modelo mais abrangente, os países da ALC ainda 
enfrentam importantes desafios em termos de saneamento, águas residuais, resíduos sólidos, 
riscos climáticos relacionados à água, como secas e enchentes, e redução de desigualdades. 

6  Bertomeu-Sanches, S. et al. (2018) Water and Sanitation in Latin America and the Caribbean: An Update on the State of the Sector, em https://
cadmus.eui.eu/handle/1814/52205

7 Serviços básicos de água são definidos como “água potável de uma fonte melhorada, desde que o tempo para sua obtenção não seja maior 
que 30 minutos para uma viagem de ida e volta, incluindo fila”. Saneamento básico pode ser definido como “Uso de instalações melhoradas 
que não sejam compartilhadas com outras residências”. BID (2017) Why Business as Usual Will Not Achieve SDG6 in LAC The Promise of 
Wastewater Reuse, Green Infrastructure and Small Business Around WASH Conclusions from World Water Week 2016, em https://publications.
iadb.org/publications/english/document/Why-Business-as-Usual-Will-Not-Achieve-SDG6-in-LAC-The-Promise-of-Wastewater-Reuse-Green-
Infrastructure-and-Small-Business-around-WASH-Conclusions-from-World-Water-Week-2016.pdf
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Figura 1. Proporção da população que usa serviços de água potável na ALC, por 
nível de serviço e localização. 
Fonte: OMS, UNICEF (2017)
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Figura 2. Proporção da população que usa serviços de saneamento na ALC, por nível 
de serviço e localização. 
Fonte: OMS, UNICEF (2017).

Os países da ALC reconheceram a importância de enfrentar os desafios definidos pelo ODS 
6 e começaram a lidar com dois obstáculos principais: preencher a lacuna institucional 
adaptando políticas, marcos regulatórios, programas, estratégias financeiras e capacidades 
do setor, e preencher a lacuna de informações adaptando metodologias e instrumentos para 
coletar informações de acordo com os indicadores dos ODSs.8

8 Baskovich, M., Arias Uijtewaal, B. F. (2018) Sneak Peek: A New Observatory for Water and Sanitation in Latin America and the Caribbean, 
em https://blogs.worldbank.org/water/sneak-peek-new-observatory-water-and-sanitation-latin-america-and-caribbean. Por essa razão, a 
conferência regional ‘LATINOSAN’ é organizada a cada três anos com o objetivo de estimular discussões de políticas e tecnologia entre os 
países da região da ALC para promover acesso a serviços de saneamento sustentáveis e de qualidade em áreas urbanas e rurais. Durante essa 
conferência, os países participantes propuseram a criação do Observatório Latino-americano e Caribenho de Água e Saneamento (OLAS). 
O Observatório, apoiado pelo BID e pelos governos da ALC, deve agir como um órgão que defenderá a preparação de planos para levar as 
iniciativas de água, saneamento e higiene (WASH) aos novos padrões requeridos para o ODS 6, monitorar a implementação desses planos, 
sistematizar a aprendizagem e disseminar conhecimento por toda a região e além.
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Os problemas atuais de água e saneamento não podem ser solucionados com métodos 
convencionais. Os recursos hídricos continuarão a diminuir conforme a população cresce, o 
que se soma às complexidades que afligem a governança da água e às barreiras políticas à 
gestão da água interfronteiras. Além disso, os investimentos em inovações tecnológicas em 
infraestrutura de água e saneamento permanecem insuficientes.9

Isso se deve ao fato de que o setor de tecnologia hídrica ainda está em seus estágios iniciais 
no entendimento das possibilidades que a 4RI poderia trazer por meio de aplicações na 
vida real para ajudar na criação de empresas, comunidades, cidades e nações inteligentes e 
resilientes em todo o mundo. Algumas das possibilidades oferecidas pela 4RI para lidar com 
problemas de água são resumidos a seguir:

 Acesso a água potável e saneamento com gestão segura (ODS 6.1 e 6.2): Mais de 
240 milhões de pessoas que vivem principalmente em áreas rurais provavelmente 
permanecerão sem acesso a água limpa e segura até 2050. Além disso, projeta-se que 
cerca de 1,4 bilhão de pessoas que vivem principalmente em países em desenvolvimento 
não terão acesso a saneamento básico até 2050. Daí a necessidade da aplicação de 
novas tecnologias, como IdC e IA, que poderiam proporcionar soluções para sistemas de 
distribuição de modo a direcionar dinamicamente a água para áreas em que a demanda 
é mais alta em qualquer dado momento. Similarmente, sistemas de transações peer-
to-peer baseados em blockchain (atualmente utilizados por agricultores na Austrália) 
podem ser usados para comprar e vender água diretamente de fornecedores ou outros 
usuários, reduzindo a necessidade de intermediários e seus custos e atritos associados.

 Tratamento de águas residuais e qualidade da água (ODS 6.3): A qualidade da água 
superficial em países em desenvolvimento provavelmente se deteriorará devido a fluxos 
de nutrientes de escoamento agrícola, bem como a efluentes de estações de tratamento 
de águas residuais ineficazes. As consequências incluem aumento da eutrofização, 
perda de biodiversidade e aumento de doenças transmitidas pela água. IA, sensores 
inteligentes e outras tecnologias de IdC já encontraram aplicação na monitoração 
de estações de tratamento de resíduos para otimizar o uso de recursos e programar 
manutenção de equipamentos com base em dados históricos.

 Eficiência do uso da água e escassez de água (ODS 6.4): Estima-se que, até 2050, 3,9 
bilhões de pessoas, representando mais de 40% da população mundial, provavelmente 
serão dependentes de bacias hidrográficas sob intenso estresse hídrico. IA e sensores 
inteligentes já foram usados para detectar vazamentos de água em estágios precoces, 
reduzindo grandemente a perda de água potencial. Sistemas de transações peer-to-peer 
com blockchain e contratos inteligentes poderiam ser usados para que água excedente 
fosse comercializada de forma segura e transparente entre residências.

 Ecossistemas relacionados a água (ODS 6.6): Projeta-se que o número de pessoas em 
situação de risco de enchentes suba de 1,2 bilhão em 2019 para cerca de 1,6 bilhão em 
2050, ou quase 20% da população mundial. Tecnologias como IA, IdC e drones já estão 
sendo usadas para monitorar vias hídricas e grandes reservatórios, coletar grandes 
quantidades de dados em tempo real e medir vastas áreas de corpos de água com 
maior precisão do que os métodos convencionais, a uma fração do tempo e custo.10

9 Results for Development Institute (2017) Challenge Funds and Innovation in the Water Sector: A Report to The High-Level Panel on Water, en 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/153732._HLPW_Final_Report_pdf_3.pdf
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Mesmo assim, a tecnologia, por si só, é incapaz de resolver todos 
os problemas, uma vez que crises hídricas estão com frequência 
associadas a má governança da água. Estima-se que mais de 80% 
das águas residuais geradas em países em desenvolvimento sejam 
despejadas sem tratamento em corpos de água superficiais, 12% da 
população do mundo não tenha acesso a serviços de água potável, 32% 
das pessoas no mundo não tenham acesso a serviços de saneamento 
básico e 3,4 milhões de pessoas, principalmente crianças, morram 
anualmente devido a doenças relacionadas à água.11 

Em países menos desenvolvidos, a pobreza é multidimensional 
– ela atravessa muitos setores, sendo água, saneamento e higiene 
um deles. Nesses países, a falta de serviços de água e saneamento 
constitui uma das maiores dificuldades. Lidar com desigualdades 
nesse setor requer uma abordagem holística. Mesmo quando 
soluções técnicas avançadas estão disponíveis, é difícil usá-las para 
definir os papéis e responsabilidades das partes envolvidas. Apesar 
da capacidade das tecnologias emergentes de apoiar e informar 
tomadores de decisões de empresas, governos e organizações não 
governamentais, as vozes de todas as partes interessadas de setores 
relevantes precisam ser ouvidas a fim de criar políticas sólidas. As 
tecnologias devem ser associadas e promovidas por inovação em 
parcerias, modelos de negócios e mecanismos de financiamento para 
que essa seja uma iniciativa bem sucedida. Essas partes interessadas 
podem ser mobilizadas por programas de empreendedorismo, como 
competições com prêmios e crowdsourcing.

10 https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sdg/target
11 https://www.2030vision.com/global-goals/clean-water-and-sanitation
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2. Inteligência artificial 
(IA)

Dificuldades surgem quando tentamos definir IA precisamente, uma vez que esse 
geralmente não é um conceito claramente delimitado e está em constante evolução. Em 
muitos casos, o que no passado considerávamos IA hoje consideramos algo que sistemas 
de computador são capazes de fazer, como buscas na internet, navegação em estradas ou 
filtros antispam. Uma definição mais científica de IA a descreve como: “a capacidade de um 
sistema interpretar dados externos corretamente, aprender com esses dados e usar esses 
aprendizados para cumprir metas e tarefas específicas por meio de adaptação flexível”.12 

Em um nível mais prático, IA refere-se a máquinas (agentes) que pensam e agem como 
humanos.13

Para os fins deste relatório, vamos nos referir à IA como sistemas que tipicamente têm algum 
grau de autonomia e são adaptativos. Isso significa que eles podem processar dados externos e 
aprender com a experiência. Esses sistemas com frequência tendem a imitar o comportamento 
humano inteligente “natural” e são desenvolvidos para solucionar problemas específicos 
melhor que os humanos. Embora muitos sistemas de IA tenham a capacidade de operar 
autonomamente, eles com frequência funcionam melhor associados à inteligência humana para 
compreender certos problemas, raciocinar sobre questões definidas por humanos e aprender 
tirando conclusões do processamento dos dados. Este estudo foca a IA estreita, ou seja, sistemas 
de IA específicos e orientados para um fim, associados a resolver problemas específicos no 
setor de água e saneamento. A IA estreita deve ser separada de um sistema de IA geral que 
pode evoluir no futuro. A IA geral seria capaz de melhorar a si própria de forma totalmente 
independente dos humanos, o que é um estágio comumente conhecido como “singularidade” . 14 

Esse conceito é visualizado na figura na próxima página:

 

12 Kaplan, A., Haenlein, M. (2018) Siri, Siri in my Hand, who’s the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of 
Artificial Intelligence, en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393

13 Elsevier (2018) Artificial Intelligence: How Knowledge is Created, Transferred, and Used. Trends in China, Europe, and the United States, en 
https://www.elsevier.com/?a=827872

14 Walsh T. (2018) Machines that Think: The Future of Artificial Intelligence
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Orientada para um fim ligado 

a problemas específicos

Autonomía
Opera sem 
orientação

Figura 3. Principais elementos da IA
Fonte: Elaboração dos autores

Ao longo da última década, os pesquisadores de IA fizeram progressos revolucionários em 
relação a problemas de longa data referentes a aprendizado de máquina, reconhecimento 
de imagens e reconhecimento de fala. Como resultado, a IA se tornou rapidamente parte 
integrante de quase todas as áreas de nossa vida cotidiana, impulsionando aplicações 
inovadoras em vários domínios. Por exemplo, a IA pode ser usada para encontrar novas 
soluções de construção e design e melhorar a cooperação entre humanos e máquinas em 
toda a cadeia de valor. No entanto, há um consenso geral de que o que vemos hoje é apenas 
o começo da revolução da IA, uma vez que seus avanços e mudanças previstos sem dúvida 
representarão uma das maiores revoluções tecnológicas da história da humanidade.

A IA provavelmente afetará todas as partes da economia e transformará o modo como 
trabalhamos e vivemos. Interferirá na economia baixando o custo das previsões nos negócios. 
Para tomadores de decisões15,a IA melhorará tanto o capital como a mão de obra como 
insumos para as atividades econômicas, o que, por sua vez, proporcionará um significativo 
aumento da produtividade.16 Esse aumento da produtividade também pode causar mudanças 
radicais, uma vez que ameaça tornar muitos empregos redundantes devido à capacidade 
da IA de replicar atividades da mão de obra em uma escala e velocidade muito maiores, 
superando o desempenho dos humanos. Essa tendência da IA já foi sentida por funcionários 
da Amazon, que foram forçados a alcançar as cotas de produção cumpridas pelos robôs nos 
depósitos da empresa, às vezes à custa de seu próprio bem-estar e segurança pessoais17 

A IA provocará uma verdadeira virada de mesa no modo como nossas economias funcionam, 

15 McKinsey Quarterly (2018) The Economics of Artificial Intelligence, en https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/
our-insights/the-economics-of-artificial-intelligence

16 https://www.accenture.com/us-en/insight-artificial-intelligence-future-growth
17 NPR (2019) Amazon Warehouse Employees Face Serious Injuries, Report Says, en https://www.npr.org/2019/11/27/783223343/amazon-

warehouse-employees-face-serious-injuries-report-says
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empoderando humanos a fazer uso de novas e enormes quantidades de dados, ajudando-os 
a compreender, raciocinar, aprender e prever, para que as pessoas possam tomar melhores 
decisões.

Tabela 2. Impacto da IA na economia global 

2018 - 2030

Aumento

do PIB

Global 14 %

América do Norte 14.5 %

Europa 9.9 % - 11.5 %

América Latina e Caribe 3 % - 4 %

África do Sul 3.5 % - 4.5 %

Aumento da atividade econômica global 16 %

Fonte: Elaboração dos autores

Sendo uma tecnologia importante e fundamental dentro da 4RI, a IA poderia ser usada como 
uma ferramenta importante para enfrentar vários desafios que afetam o desenvolvimento da 
ALC. De acordo com a Statista, o mercado de IA na América Latina em 2017 tinha um valor 
estimado de cerca de US$ 95 milhões, com um crescimento esperado de US$ 2,8 bilhões até 
2025.18 A IA tem o potencial de impulsionar o crescimento econômico nacional em toda a 
ALC, com o Brasil produzindo o maior benefício econômico em termos absolutos, com US$ 
432 bilhões adicionais em seu valor agregado bruto (VAB) até 2035, ou 0,9% de crescimento 
nesse ano.19 Chile e Peru poderiam alcançar um aumento de 1% em seu VAB até 2035 com a 
ajuda de IA, com a Colômbia ficando atrás com 0,8%20 A Argentina teria um aumento esperado 
na taxa de crescimento de 3% para 3,6% até 2035 com a utilização de IA, somando quase US$ 
59 bilhões ao seu VAB.21

2.1. Estudo de casos 

O número de aplicações de IA aumentou em anos recentes, graças a avanços em capacidade 
de computação, computação em nuvem e a acessibilidade de quantidades cada vez maiores 
de dados e ferramentas sofisticadas de análise de dados.22 De acordo com o Fórum Econômico 
Mundial (FEM), a IA proporciona oportunidades para lidar com desafios ambientais no 
mundo todo.23 IA dirigida poderia nos ajudar a enfrentar os desafios de mudança climática, 
biodiversidade e conservação, oceanos saudáveis, segurança hídrica, ar puro e clima e 
resiliência a desastres.

18 Statista Research Department (2019) Artificial Intelligence Market Revenue Latin America 2016-2025 https://www.statista.com/
statistics/721751/latin-america-artificial-intelligence-market/

19 Ovanessoff, A., Plastino, E. (2017) How Artificial Intelligence can Drive South America’s Growth, en https://www.accenture.com/_acnmedia/
pdf-48/accenture-ai-south-america.pdfla=es-la

20 Ibid
21 Ibid
22 IQUII (2017) Artificial Intelligence: The Current Market, Technology, and the Most Promising Applications for Companies, en  https://medium.

com/iquii/artificial-intelligence-the-current-market-technology-and-the-most-promising-applications-for-1717e680040b 
23 Foro Económico Mundial (2018) Harnessing Artificial Intelligence for the Earth, en http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_

Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf 
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Aumento da eficiência de processos de companhias de água 

A IA pode possibilitar a criação de sistemas mais eficientes de “água digital”.24 Muitas das 
ineficiências da geração atual de sistemas das companhias de água estão sendo abordadas 
por meio de sistemas analíticos baseados em IA potencializados com sensores de IdC, uma 
combinação suficientemente poderosa para continuamente acompanhar, prever e responder 
aos níveis de demanda de água da maneira mais efetiva e sustentável possível. 25

Esses desenvolvimentos, conhecidos como “gestão de água inteligente” ou “água digital”, 
colocam a IA no centro de uma nova maneira de administrar a água. O puro poder de 
processamento do sistema analisa efetivamente tudo que está acontecendo no sistema 
inteiro, enquanto seus elementos de aprendizado de máquina permitem que ele melhore 
continuamente seu entendimento de qual seria a melhor resposta. A gestão de água 
inteligente possibilita que governos e fornecedores de companhias de água construam e 
proporcionem uma infraestrutura de água que seja supervisionada por um processo de gestão 
que nunca fica cansado e pode adaptar constantemente sua abordagem a qualquer situação 
ou contingência específica.

Ao finalmente poder ver todas as partes do quadro maior, esses sistemas podem melhorar 
significativamente a eficiência em termos de custos e a sustentabilidade das operações 
existentes. Projetos piloto na Finlândia já estão demonstrando o potencial dessa abordagem, 
como foi recentemente mostrado pela Silo.AI e Ramboll 26. Seu sistema piloto foi construído 
fazendo uso de uma infraestrutura de IdC pré-existente para otimizar as operações cotidianas 
da companhia de água. O próximo passo prevê a criação de sistemas de IA human-in-the-
loop, ou com interação humana, em que os elementos de IA lidam com o processamento dos 
dados e, subsequentemente, liberam os operadores humanos para se concentrar em tarefas 
mais cognitivas, como validação e interpretação da análise do sistema de IA.

Essa abordagem se aplica a operações de tratamento e de fornecimento de água. 
Recentemente, a companhia de água australiana Melbourne Water anunciou o sucesso do 
teste de sua plataforma de IA, que calibra o uso ótimo de suas bombas sem a necessidade de 
intervenção ou supervisão humana.

O programa piloto sugere que o sistema pode ajudar sua empresa mãe a alcançar uma 
economia de mais de 20% nos custos de energia.27

24 World Future Energy Summit (2019) The Power of Data: How Artificial Intelligence is Transforming Water https://www.worldfutureenergysummit.
com/wfes-insights/ai-cleantech-applications-part-3-ai-in-water#/

25 Huneeus Guzmán, C. (2019) Digital Water Transformation: The Promise of Artificial Intelligence, en https://medium.com/datadriveninvestor/
digital-water-transformation-the-promise-of-artificial-intelligence-7d88fb07e79b 

26 Alanen, P., (2019) How Artificial Intelligence is Transforming the Water Sector: Case Ramboll, en https://silo.ai/how-artificial-intelligence-is-
transforming-the-water-sector-case-ramboll/ 

27 Wells, H. (2018) How Melbourne, Australia Uses AI to Cut Water Treatment Costs, en https://news.itu.int/melbourne-cut-down-water-costs-
using-ai/
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Prevenção de desperdício na fonte

A IA pode possibilitar maior conservação de água entre a bomba e a torneira28 Além de 
avaliar e atender com exatidão a demanda de água, a IA está se tornando uma ferramenta 
essencial na luta contra o desperdício de água. Evitar desperdício de água é de particular 
importância em países com escassez ou estresse hídrico. Cada litro perdido em vazamentos, 
canos rompidos e outras anomalias é um litro que poderia salvar ou melhorar vidas. 

A prevenção de desperdício de água não é meramente um problema regional; é um problema 
mundial. Apenas os EUA desperdiçam sete bilhões de galões de água potável por dia. A 
quantidade de água perdida antes de alcançar as residências devido a canos rompidos é 
estimada em cerca de 15% em países desenvolvidos, e até 50% em países em desenvolvimento.29  
. O mesmo pode ser dito sobre a ALC, apesar de a região abrigar alguns dos maiores rios 
e lagos do mundo. Com o imperativo de reduzir esse desperdício dramático, a IA pode ser 
utilizada para analisar os fluxos de água em tempo real, enviando alertas e desligando sistemas 
automaticamente sempre que vazamentos ou anomalias forem detectados. Essa abordagem 
evita desperdício de água e reduz custos operacionais, uma vez que o sistema reage em uma 
fração do tempo que levaria para uma equipe de engenharia humana detectar, encontrar e 
corrigir o problema sem ajuda.30

Segurança hídrica

A IA pode ser usada para melhorar a segurança hídrica na região31. Um exemplo de aplicação 
de IA à segurança hídrica é apresentado na figura abaixo. 
 

Fornecimento de água

Monitoração e gestão do fornecimento de 
água.
Simulação e alerta de dados de qualidade  
da água
Filtragem de água autoadaptativa
Manutenção dos ativos em gastos críticos  
de água e água de lavagem

Eficiência hídrica

Monitoração e gestão do uso de água 
residencial
Otimização do uso de água industrial
Manutenção preditiva de estações de água.
Sistema de alerta precoce para a 
infraestrutura de água
Detecção de vazamentos subterrâneos em 
sistemas de fornecimento de água potável
Medidores inteligentes em residências

Controle de captação

Detecção e monitoração de florações de 
algas nocivas
Previsão de deflúvio
Infraestrutura automatizada centrada em 
inundações

Drones e IA para monitoração em tempo real da qualidade dos rios
Garantia de saneamento adequado das reservas hídricas
Monitoração e gestão em tempo real do fornecimento de água para 
as residências 

Saneamento adequado

Previsões de secas
Simulações para planejamento em secas
Avaliações do impacto de secas

Planejamento para secas

 
Figura 4. Segurança hídrica
Fonte: Adaptado de PwC (2018) Building block(chain)s for a better planet, em https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/
assets/blockchain-for-a-better-planet.pdf

28 World Future Energy Summit (2019) The Power of Data: How Artificial Intelligence is Transforming Water tureenergysummit.com/wfes-
insights/ai-cleantech-applications-part-3-ai-in-water#/

29 Banco Mundial (2015) Latin America: A Thirsty Region With Abundant Water Sources, en https://www.worldbank.org/en/news/
feature/2015/03/20/america-latina-tener-abundantes-fuentes-de-agua-no-es-suficiente-para-calmar-su-sed

30 James, A. (2011) The U.S. Wastes 7 Billion Gallons of Drinking Water a Day: Can Innovation Help Solve the Problem? https://thinkprogress.
org/the-u-s-wastes-7-billion-gallons-of-drinking-water-a-day-can-innovation-help-solve-the-problem-f7877d6e3574/ 

31 https://www.worldfutureenergysummit.com/wfes-insights/ai-cleantech-applications-part-3-ai-in-water#/
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Dado o potencial de big data, vários órgãos governamentais já estão usando dados para 
tomar decisões melhores no setor de água e saneamento. Grandes empresas de tecnologia, 
como Microsoft, Google e Amazon, estão investindo em programas para aplicar tecnologias 
que enfrentem desafios ambientais. A Microsoft, por exemplo, dedicou US$ 50 milhões entre 
2017 e 2022 para seu programa “AI for Earth” (IA pela Terra), em que concede financiamento 
para projetos que utilizem os serviços de nuvem da Microsoft e ferramentas de IA para lidar 
com questões de clima, agricultura, biodiversidade e água32

Atualmente, a maioria das soluções de IA no setor de água e saneamento centra-se em 
inteligência automatizada e assistida para lidar com esses desafios, com a entrada de grandes 
conjuntos de dados não estruturados em tempo real, já que a capacidade de processar 
conjuntos de dados grandes e complexos em alta velocidade oferece a oportunidade de 
aumentar significativamente tanto a agilidade como a complexidade do processamento de 
informações. Nesse sentido, a IA tem o potencial de aumentar o número de decisões que 
podem ser tomadas com base em dados relevantes e melhorar essas decisões por facilitar 
análise de dados novos e mais complexos e reduzir o potencial de erro humano. Isso pode 
trazer benefícios significativos para qualquer organização que faça uso do processamento e 
análise de informações. Usando as capacidades de reconhecimento de imagens do IBM Visual 
Insights para escanear feeds de vídeo de milhares de câmeras, o sistema de IA pode ser 
treinado para reconhecer condições e atividades problemáticas, incluindo pesca, mineração 
e natação ilegais e alertar os responsáveis quando necessário.33 

A IA também pode ser usada para analisar entradas de dados e compará-las com grandes 
bancos de dados. Esse princípio é usado pela startup brasileira Stattus434 no desenvolvimento 
de uma tecnologia chamada Fluid35, que pode detectar vazamentos em grandes sistemas de 
distribuição de água. A tecnologia usa sensores para registrar vibrações da água fluindo nas 
tubulações e compara esses sons com um banco de dados de diferentes ruídos. Por meio 
de aprendizado, a IA pode distinguir ruídos esperados de ruídos de vazamentos ou mesmo 
ligações ilegais e, então, alertar os especialistas sobre possíveis problemas.36

A IA foi integrada no tratamento de águas residuais pela empresa canadense EMAGIN, que 
desenvolveu um sistema chamado Hybrid Adaptive Real-Time Virtual Intelligence (HARVI). O 
produto pode ser integrado em sistemas existentes para otimizar a gestão de redes hídricas e 
estações de tratamento de águas residuais, proporcionando ações de controle ótimas baseadas 
em aprendizado com desempenhos passados, dados em tempo real e condições previstas. O 
sistema pode otimizar a digestão anaeróbia e a aeração ajustando os custos da energia com 
base em perfis de carga; ajudar no controle de nutrientes otimizando os pontos de dosagem 
química no afluente (por exemplo, com cloreto férrico) para melhorar o controle de fósforo; 
oferecer detecção de scaling/fouling em tempo real e cálculo da vida útil de membranas; 
otimizar sistemas de tratamento de água convencionais e por membrana, melhorando a 
floculação e coagulação com controle de dosagem química preditiva avançada multicamadas; 
e maximizar a recuperação de membranas com base em previsões de qualidade da água de 
alimentação. Também pode empregar a IA para a gestão ótima de redes de transmissão 
e distribuição de água com monitoração da qualidade da água em tempo real e detecção 

32 Microsoft (2019) AI for Earth, en https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth?activetab=pivot1:primaryr6 
33 Dawei, F. (2018) AI and IoT Technology Help Boost Water Quality in China, en https://www.ibm.com/blogs/client-voices/ai-and-iot-help-

boost-water-quality-in-china/
34 https://stattus4.com/en_US/
35 https://stattus4.com/en_US/fluid/
36 Sebrae News Agency (2018) Empresa usa inteligencia artificial para achar vazamento de agua, en https://revistapegn.globo.com/Startups/

noticia/2018/03/empresa-usa-inteligencia-artificial-para-achar-vazamento-de-agua.html; https://stattus4.com/en_US/sobre/
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avançada de eventos utilizando dados transientes de pressão associados a otimização em 
tempo real de pontos de ajuste de válvulas redutoras de pressão (VRP) por toda a rede.37

Tabela 3. Start-ups que usam IA e aprendizado de máquina em WASH

eWaterPay
Ligações de água inteligentes acessíveis, confiáveis e facilmente implantadas 
para populações de mercados emergentes, aumentando a confiabilidade do 
serviço em mais de 100% e a arrecadação de receitas em 175%.38

Fracta
Avaliação de condições por aprendizado de máquina para redes de água 
potável, permitindo uma otimização significativa dos gastos de companhias 
de água com manutenção e serviço da dívida.39

Intelliflux
Limpeza adaptativa guiada por Inteligência Artificial para processos de 
filtração e membrana, tornando as estações de tratamento mais eficientes, 
confiáveis e econômicas.40

WatchTower 
Robotics

Projeto, manufatura e operação de robôs de pequena escala para identificar 
e localizar vazamentos em tubulações precocemente e com precisão.41

Water Pigeon
Uma alternativa rápida, simples e segura para a leitura de medidores 
automatizados existentes, sem substituição extensa do hardware antigo 
existente.42

WaterQuest
Uma iniciativa social ecoconsciente que usa Inteligência Artificial para 
localizar rios subterrâneos perenes em uma profundidade de 300-800 
metros, com exatidão de qualidade, temperatura e vazão de 92%43

Fonte: Elaboração dos autores

2.2. Oportunidades e desafios

As perspectivas da IA são empolgantes para muitos países, já que parecem prenunciar 
inovações do tipo visto na ficção científica. Se bem aplicada, essa tecnologia tem o potencial 
de trazer inúmeras mudanças positivas para a ALC. No entanto, a adoção da IA exigirá uma 
resposta sistemática de líderes empresariais e formuladores de políticas para assegurar que 
essa tecnologia seja usada para melhorar o trabalho e a vida das pessoas, garantindo, ao 
mesmo tempo, que não reforce desigualdades sociais, comerciais e políticas devido a vieses 
e caixas pretas da IA. Os governos devem não só ampliar essas inovações pioneiras, mas 
também colocar considerações de sustentabilidade no centro do desenvolvimento e uso mais 
amplos da IA44

37 https://www.emagin.ai/industries
38 http://www.ewaterpay.com/ 
39 http://fracta.ai/ 
40 http://intellifluxcontrols.com/ 
41 http://watchtowerrobotics.com/ 
42 https://www.waterpigeon.com/ 
43 https://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/innovations/artificial-intelligence-based-prospecting-solution-locating-self-

recharging-underground
44 Foro Económico Mundial (2018) Harnessing Artificial Intelligence for the Earth, en http://www3.weforum.org/docs/Harnessing_Artificial_

Intelligence_for_the_Earth_report_2018.pdf
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Oportunidades

Tomada de decisões para água com base em dados. 

Uma das maiores aplicações da IA no setor de água e saneamento na ALC é fornecer dados 
que possam orientar a tomada de decisões. Por exemplo, dados geoespaciais e de usuários 
podem ser usados para decidir onde instalações de saneamento e água potável precisam ser 
construídas para atender as necessidades de comunidades mais vulneráveis; dados podem ser 
usados para entender lacunas na oferta e demanda de água e ajudar a fornecer água onde ela 
for mais necessária (em um nível regional, em um nível comunitário ou dentro de uma instalação 
de uma empresa); dados podem ser usados para orientar uma melhor governança da água e 
gestão hídrica no nível das bacias hidrográficas.

Aumento da resiliência à mudança climática. 

Tecnologias como imagens de satélite, IdC, Big Data e IA também podem ser utilizadas para 
um melhor planejamento e previsão de cenários para melhorar a resiliência em todos os 
níveis da sociedade (regional, nacional e subnacional). Em um contexto urbano, por exemplo, 
tecnologias de sensoriamento remoto para previsão de enchentes (por exemplo, Cloud to 
Street) e ferramentas de projeto abrangentes para modelagem hidráulica (por exemplo, 
Autodesk Storm and Sanitary Analysis) estão entre os vários serviços que estão surgindo 
para fornecer informações para decisões de investimentos em infraestrutura referente a 
planejamento e preparação urbana.

Desafios

Privacidade de dados, propriedade de dados, acesso a dados, qualidade dos dados. 

O uso crescente de smartphones, dispositivos conectados e sensores criou uma enorme 
pegada digital na vida dos consumidores. Máquinas que geram sobrecarga de dados incluem 
satélites, sensores de ambiente, câmeras de segurança e telefones celulares.

A vida dos consumidores pode ser muito beneficiada quando decisões são tomadas com 
base em dados relevantes que revelam padrões ocultos, relações inesperadas, tendências ou 
referências de mercado. No entanto, os consumidores também arcam com muitos dos custos 
e riscos de participar de mercados de dados e, de fato, podem nem ter consciência de que 
estão participando. Os mais pobres enfrentam barreiras para a entrada na economia baseada 
em dados e podem ser descritos como digitalmente excluídos. 

Uma questão importante é quem tem a propriedade dos dados: o governo, o usuário ou o 
prestador de serviços que os armazena? Se o prestador de serviços for o proprietário das 
informações, que obrigações ele tem de armazená-los e protegê-los? Em que medida os 
dados podem ser compartilhados com terceiros? Um prestador de serviços pode cobrar um 
preço mais alto de proprietários de automóveis que lhes recusarem o direito de compartilhar 
seus dados pessoais, por exemplo, e um preço menor daqueles dispostos a compartilhar os 
dados? 
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Na ausência de um acordo global sobre proteção de dados, os reguladores estão adotando 
diferentes posições sobre essas questões. Quase 30% das nações não têm nenhuma 
lei de proteção de dados. As que têm com frequência apresentam leis conflitantes. O 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE, por exemplo, consagra 
o princípio da privacidade, estabelecendo controles rígidos sobre transmissões 
de dados entre fronteiras e dando aos cidadãos o direito de “ser esquecidos”.45 

Conforme os sistemas de companhias de água e saneamento continuarem a registrar 
melhoria da eficiência pelo aumento do uso de tecnologias digitais ao longo do tempo, uma 
área importante que precisa de atenção é a cibersegurança e a segurança das informações 
desses sistemas digitais. O maior nível de automação e conectividade reduz a quantidade 
de operação manual do sistema de abastecimento de água. Em consequência, uma brecha 
de segurança no sistema digital poderia pôr em risco o funcionamento do sistema, bem 
como a privacidade de informações e dados dos consumidores. Novos marcos de segurança 
terão que ser criados para cobrir todo o armazenamento físico de dados, da autenticação 
e segurança dos aplicativos em nível do dispositivo a modelos de segurança, resiliência e 
resposta a incidentes no sistema inteiro.

Viés algorítmico e caixas pretas introduzem desigualdades. 

A IA em suas várias formas apresenta alguns dos desafios mais difíceis para a regulação 
tradicional. Mesmo os sistemas de IA mais capazes da atualidade têm limitações cruciais. 
Eles são bons apenas em tarefas precisamente definidas e totalmente ignorantes em relação 
ao mundo fora disso. Encontram correlações em dados sem consideração pelo que essas 
correlações significam, portanto suas previsões podem ser perigosamente não confiáveis. 
Algoritmos tomam uma infinidade de decisões estratégicas, de aprovação de empréstimos 
a determinação do risco de um ataque cardíaco. Com frequência, esses algoritmos são 
zelosamente guardados pelas organizações que os criaram, ou são tão complexos que nem 
mesmo seus criadores sabem explicar como eles funcionam. Essa é a “caixa preta” da IA – a 
incapacidade de ver o que está dentro de um algoritmo. Alguns especialistas sugeriram que 
os algoritmos fossem abertos para o escrutínio público.

45 UNCTAD (2016) Data Protection Regulations and International Data Flows: Implications for trade and development, en https://unctad.org/
en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
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Em um mundo perfeito, o uso de algoritmos deveria levar a decisões 
justas e imparciais. Mas encontrou-se que alguns algoritmos têm 
vieses inerentes. Embora as regulações de alguns países proíbam 
explicitamente discriminação nessa e em outras áreas, existem 
algumas áreas nebulosas.

Sistemas de IA podem reforçar o que aprenderam com dados do 
mundo real, até mesmo ampliando riscos conhecidos, como vieses 
raciais ou de gênero. Mesmo um algoritmo cuidadosamente projetado 
pode tomar decisões baseadas em inputs de um mundo real falho e 
imprevisível. Os sistemas também podem cometer erros de julgamento 
quando confrontados com cenários não conhecidos, uma condição 
que é chamada de estupidez artificial. Como muitos desses sistemas 
são “caixas pretas”, as razões para as decisões que eles tomam 
não são facilmente acessadas ou compreendidas por humanos—e, 
portanto, difíceis de questionar ou sondar. O fato de desenvolvedores 
comerciais privados geralmente se recusarem a abrir seu código para 
escrutínio, porque o software é considerado propriedade intelectual 
privada, é mais uma forma de não transparência.
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3. Internet das Coisas 
(IdC) e Big Data

Internet das Coisas (IdC, ou IoT na sigla em inglês) se refere à rede em 
rápido crescimento de dispositivos e objetos conectados à Internet. 
Esses dispositivos e objetos estão inseridos em nosso equipamento 
doméstico e de trabalho cotidianos (eletrodomésticos, máquinas, carros, 
etc.) e, juntos, podem executar tarefas específicas entre diferentes 
ambientes. Por exemplo, uma plataforma de IdC projetada para uma 
residência particular ou espaço de escritório pode ser estendida para 
uma escala maior em fábricas, sistemas urbanos ou infraestrutura viária 
e poderia, potencialmente, incluir o corpo humano no futuro. Esses 
dispositivos são conectados a computadores poderosos na “nuvem” 
que dão suporte a comunicação pessoa-a-objeto e objeto-a-objeto. 
No primeiro caso, dados de sensores são transmitidos a um indivíduo 
para ajudar no processo de tomada de decisão ou para induzir uma 
ação subsequente. No segundo caso, interações como monitoração 
ou ações corretivas ocorrem de uma maneira mais automatizada 
sem envolvimento humano, embora os humanos possam ainda 
receber notificações. Por essa razão, a IdC não pode ser estritamente 
considerada uma tecnologia única no sentido convencional, mas uma 
plataforma ou rede tecnológica que combina múltiplas tecnologias, 
como automação, redes de sensores sem fio, identificação por 
radiofrequência (RFID), microcontroladores, atuadores, GPS, 
tecnologias de satélite e protocolos de internet, entre outras.46 

46 Dlodlo, N., Mofolo, M., Kagarura, G. M. (2012) Potential applications of the Internet of Things in sustainable 
rural development in South Africa, en https://www.researchgate.net/publication/258446246_
Potential_applications_of_the_Internet_of_Things_in_sustainable_rural_development_in_South_
Africa
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Como resultado da adoção de IdC em grande 
escala, enormes quantidades de dados serão 
geradas, o que não seria prático analisar com 
ferramentas de bancos de dados tradicionais 
devido ao seu tamanho, variedade e 
velocidade de criação. Com o advento de Big 
Data, técnicas de prospecção e manuseio de 
dados tradicionais tornaram-se redundantes 
e foram substituídas por paralelismo maciço 
em hardware prontamente acessível para 
encontrar informações e significados de 
dados subjacentes.47 Uma maneira comum 
de caracterizar Big Data é pelos chamados 
“3Vs”: volume, variedade e velocidade. 
Com base nos 3Vs, só podemos falar de 
“Big Data” quando há volumes extremos 
(da ordem de magnitude de petabytes48 
e exabytes49) de dados em uma ampla 
variedade de tipos e formas, todos os quais 
estão sendo gerados em alta velocidade.50 

O conceito de Big Data é também aplicado 
às soluções analíticas que tratam da 
captura, curadoria, gestão, processamento 
e análise desses grandes conjuntos de 
dados. Atualmente, consumidores produzem 
involuntariamente a maioria dos dados que 
são gerados, e isso não é diferente na ALC. 
Quando indivíduos se comunicam, fazem 
pagamentos, tiram fotos ou simplesmente se 
deslocam de um lugar para outro, eles estão 
constantemente gerando dados que podem, 
em princípio, ser coletados e processados em 
algum outro lugar, tanto para fins comerciais 
como não comerciais. Para compreender a 
relação entre IdC e Big Data, pode ser útil 
pensar em IdC como uma ferramenta que 
contribui para a geração de Big Data. Este 
último, no entanto, é um conceito mais amplo 
que envolve mais do que apenas IdC.

Figura 5. Cadeia de processos de IdC
Fonte: Kotze, P., Coetzee, L. (2019), Opportunities 
for the Internet of Things in the Water, Sanitation 
and Hygiene Domain, em https://link.springer.com/
chapter/10.1007%2F978-3-030-15651-0_16

Sentido

Comunicação

Processo

Serviços

Sociedade

47 https://www.techopedia.com/definition/27745/big-data
48 1m gigabytes (GB)
49 1b gigabytes (GB)
50  Maaroof, A. (2015). Big data and the 2030 agenda for sustainable development, en https://www.unescap.org/sites/default/files/1_Big%20

Data%202030%20Agenda_stock-taking%20report_25.01.16.pdf; UN Global Pulse (May 2012) Big Data for Development: Challenges and 
Opportunities, en http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseJune2012.pdf
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A implementação de IdC e Big Data é com frequência citada como capaz de ter um impacto 
profundo em uma infinidade de domínios, bem como abrir áreas inteiramente novas de 
oportunidade e aplicação.

Com relação à gestão da água, a IdC pode maximizar o uso eficiente de água por meio de novas 
soluções para melhorar a gestão da água. Projetos de água tendem a ser complexos, já que 
muitas cidades fazem uso de infraestrutura antiga. Assim, a utilização de IdC pode apresentar 
oportunidades para que os municípios reduzam os custos operacionais referentes a construção 
e manutenção51 Como companhias de água geram volumes significativos de dados, Big Data 
pode ser usado para utilizar e analisar os mesmos dados a fim de proporcionar informações 
para melhor gestão e tomada de decisões. Utilizando analítica de dados inteligente com 
base em dados de uso passados combinados com modelagem de fluxo preditiva, bem como 
informações em tempo real sobre níveis da água, boletins meteorológicos, vazões e pressão 
da água, eventos significativos podem ser detectados e alertas enviados para sinalizar 
problemas potenciais.52

A confiabilidade dos dados é uma consideração fundamental ao utilizar soluções de IA no 
setor de água e saneamento. Tecnologias digitais de água permitem que os usuários tomem 
decisões otimizadas e bem informadas com base no uso de dados. Os dados que são usados 
podem vir de uma variedade de fontes, como indicadores-chave de desempenho (KPIs) 
calculados, KPIs coletados, imagens, texto e sensores.53  Dados gerados por sensores confiáveis 
são fundamentais, uma vez que dados defeituosos podem levar a informações defeituosas, 
que, por sua vez, têm implicações prejudiciais. Apesar de alguns novos sensores que incluem 
dispositivos de limpeza automáticos (por exemplo, usando ar pressurizado ou escovas ou 
lâminas limpadoras mecânicas), mais desenvolvimentos são necessários para aumentar 
a confiabilidade e reduzir a manutenção. Soluções que se especializam em proporcionar 
dados reconciliados e de qualidade verificada para monitoração, controle mais inteligente e 
simulação on-line, como inCTRL já apareceram. Outras, como Utilis, usam imagens de satélite 
para detecção eficiente. Similarmente, Kando e Smart Cover Systems estão posicionando 
produtos de sensoriamento remoto em bueiros para proporcionar detecção precoce e 
previsão das condições de esgotos. 

3.1. Estudos de casos 

A implementação de IdC e o advento de Big Data são com frequência saudados como 
“redefinidores” de uma ampla variedade de setores e indústrias. O uso de Big Data e 
ferramentas analíticas para melhorar os resultados comerciais já teve um grande impacto 
ao possibilitar alguns dos modelos bem sucedidos da economia da internet, a partir de 
ferramentas tão variadas quanto sistemas de recomendação, análise de sentimentos, detecção 
de fraudes, campanhas de marketing e análise de consumidores, entre outras. IdC e Big Data 
também podem ajudar comunidades a construir resiliência em face de estresses ambientais, 
políticos, sociais e econômicos ao proporcionar feedback loops, ou ciclos de feedback, úteis 
de informações e conhecimento.

51 Bellias, M. (2017) IoT for Water Utilities, en https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-for-water-utilities/
52 Frankson, L. (2015) Big Data Analytics for Better Management of Water Networks, en https://infrastructurenews.co.za/2015/09/07/big-data-

analytics-for-better-management-of-water-networks/
53 Karmous-Edwards, G., Sarni, W. (2018) How Digital Technology Can Be the Fundamental Agent of Change in the Modernization of Global 

Water Infrastructure, en https://waterfm.com/water-utility-digital-world/
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Tecnologias de IdC foram utilizadas para ajudar na monitoração ambiental, bem como na 
gestão de empresas de serviços públicos. Especificamente, elas possibilitaram a monitoração 
remota de incêndios florestais, bem como de potenciais de terremotos, enchentes e poluição.54

 

Monitoração ambiental

Uma aplicação prática da IdC em monitoração ambiental pode ser encontrada no Brasil. O Alerta 
Rio é um sistema de alerta para deslizamentos de terra causados por chuvas fortes; o sistema 
fornece dados integrados em tempo real de 30 estações, permitindo uma excelente coordenação 
e respostas rápidas.55 Esse sistema de alerta é coordenado pelo Centro de Operações do 
Rio de Janeiro, que é o primeiro centro de cidades inteligentes do mundo, cuja efetiva rede 
pluviométrica e radar meteorológico tornam possível a prevenção de desastres naturais.56 

O uso de medidores inteligentes de IdC para reduzir a perda de eletricidade na distribuição 
e sensores para detectar vazamentos de água poderia valer até US$ 69 bilhões por ano 
globalmente.57 A GSMA Intelligence prevê que haverá mais de 1,3 bilhão de conexões de IdC 
na América Latina até 2025.58

 

Medidores inteligentes

Aplicações de IdC possibilitam monitoração em tempo real do uso de água em residências, o 
que não só melhora a comunicação de dados com os prestadores do serviço, resultando em 
cobrança mais acurada, como também aumenta a consciência de padrões de uso59 Embora 
um medidor inteligente por si só não se qualifique como um sistema de IdC, certamente pode 
ser visto como um passo nessa direção. Além disso, o uso doméstico de energia pode ser 
otimizado pela automação e promoção de práticas sustentáveis, como executar aplicativos 
fora dos horários de pico.60 Um desses promotores de práticas sustentáveis é a Opower, uma 
empresa dos Estados Unidos que combina uma plataforma baseada na nuvem, Big Data 
e ciência comportamental para ajudar empresas de serviços públicos em todo o mundo a 
reduzir o consumo de energia e melhorar as relações prestador-cliente.61 A empresa está 
transformando o modo como o mundo aborda a conservação de energia ao oferecer meios 
de engajamento com custo acessível, o que inclui eficiência energética, resposta a demanda 
comportamental e termostatos inteligentes.62

54 Dlodlo, N., et al. (2012). Potential applications of the Internet of Things in sustainable rural development in South Africa, en https://www.
researchgate.net/publication/258446246_Potential_applications_of_the_Internet_of_Things_in_sustainable_rural_development_in_South_
Africa

55 Mastrangelo, P. (2018) Water and Sanitation: Innovations You Didn’t Know Were from Latin America and the Caribbean, en https://publications.
iadb.org/en/water-and-sanitation-innovations-you-didnt-know-where-latin-america-and-caribbean 

56 Ibid 
57 McKinsey Global Institute (2015) The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, en https://www.mckinsey.com/~/media/

McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/High%20Tech/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20
Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/Unlocking_the_potential_of_the_Internet_of_Things_Executive_
summary.ashx 

58 Moura, P., Nicoletti, S. (2018) Making Smart Cities and IoT a Reality in Latin America: A Quick Guide For Decision-Makers, en https://www.
gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2018/11/IoTGuide-ENG.pdf 

59 Ibid 
60 Miazi, M. N. S., et al (2016) Enabling the Internet of Things in developing countries: Opportunities and challenges, en https://www.researchgate.

net/publication/311757185_Enabling_the_Internet_of_Things_in_developing_countries_Opportunities_and_challenges
61 https://energypost.eu/opower/
62 Ibid
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Na gestão de recursos hídricos, é possível otimizar as operações em bacias hidrográficas e 
medir a poluição em águas subterrâneas, bem como os níveis de esgotos e águas residuais. 
Além disso, a gestão das tubulações é otimizada usando sensores de GPS, que permitem a 
monitoração de parâmetros hidráulicos e químicos e a localização de vazamentos.63 A gestão 
otimizada da água pode, portanto, lidar com problemas relacionados também à escassez 
de água. A GHidro é um exemplo de uma empresa brasileira que oferece serviços de gestão 
hídrica, monitoração de poços artesianos64 e telemetria de líquidos.65 A empresa opera na parte 
de hardware, fornecendo sensores compactos que se comunicam por meio de tecnologia de 
GPS  e medem pressão, volume, condutividade e temperatura da água, entre outras variáveis. 
No lado do software, os clientes podem acessar dados e receber notificações por meio do 
aplicativo “Hydroview”, de propriedade da GHidro.66 Outro exemplo pode ser encontrado na 
fundação CTAgua do Uruguai, que é o primeiro centro tecnológico de seu tipo na América 
Latina.67 A CTAgua integra IdC e Big Data para lidar com os complexos problemas de água 
e saneamento do país. Outras aplicações de IdC em monitoração ambiental podem permitir 
previsões de consequências da mudança climática, como ciclones, inundações e secas.68

Como a gestão de planejamento de recursos hídricos está entre os maiores desafios que 
muitos países enfrentam, o Banco Interamericano de Desenvolvimento criou o HydroBID, 
uma ferramenta de simulação para ajudar no planejamento e gestão de recursos hídricos 
na região da ALC. O HydroBID é um sistema quantitativo integrado que simula a hidrologia 
e a gestão dos recursos hídricos usando diferentes cenários (como clima, uso da terra e 
população) para avaliar a quantidade de água, necessidades de infraestrutura e a elaboração 
de estratégias e projetos adaptativos em resposta a esses cenários69 Isso é feito usando um 
Analytical Hydrography Dataset (AHD) que representa mais de 230.000 áreas de captação na 
região da ALC e sua correspondente topografia e segmentos de rios e canais.70 Esse sistema 
cobre toda a região da ALC, organizando e agregando dados escassos, que são usados para 
planejar e projetar a infraestrutura de recursos hídricos, bem como promover uma hidrologia 
de bacias hidrográficas baseada no clima de uma maneira modular, flexível e escalável.71 Isso 
possibilita que essa formação de modelo hidrológico robusta interaja com qualquer tipo de 
modelo climático ou fonte de dados.

Água inteligente 

A gestão do abastecimento de água está se tornando uma tarefa crítica para as cidades e suas 
companhias de água no mundo todo, particularmente enquanto elas tentam criar empresas 
sustentáveis e lidar com os efeitos da mudança climática, que aumenta a tendência de secas 
em muitas partes do mundo. Ao mesmo tempo, a IdC está sendo adaptada mais amplamente 
para se adequar às necessidades específicas de monitoração das redes de água.72

63 Dlodlo, N., et al. (2012). Potential applications of the Internet of Things in sustainable rural development in South Africa, en https://www.
researchgate.net/publication/258446246_Potential_applications_of_the_Internet_of_Things_in_sustainable_rural_development_in_South_
Africa

64 Um poço do qual a água flui sob pressão natural, sem necessidade de bombeamento. É cavado ou perfurado em locais onde uma camada de 
rocha permeável (como arenito) suavemente inclinada recebe água ao longo da formação rochosa em um nível mais alto do que o nível da 
superfície do solo no local do poço. Fonte: Encyclopaedia Britannica, em https://www.britannica.com/topic/artesian-well

65 Um sistema sem fio para controlar dados de reservatórios de líquidos em áreas remotas sem funcionários onde é muito difícil ou caro conectar 
cabos de dados.

66 https://www.ghidro.com.br/
67 Mastrangelo, P. (2018) Water and Sanitation: Innovations You Didn’t Know Were from Latin America and the Caribbean, en https://publications.

iadb.org/en/water-and-sanitation-innovations-you-didnt-know-where-latin-america-and-caribbean
68 Onyalo, N., et al. (2015) The Internet of Things, Progress Report for Africa: A Survey, en http://ijcsse.org/published/volume4/issue9/p2-V4I9.

pdf 
69 https://www.iadb.org/en/water-and-sanitation/about-hydro-bid
70 Ibid
71 Ibid
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A Global Market Insights espera que o tamanho do mercado de medidores de água inteligentes 
com IdC ultrapasse US$ 24 bilhões até 2024, e deve atingir um nível de instalações anuais de 
mais de 35 milhões de unidades nesse mesmo ano.73

Benefícios da água inteligente
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Figura 6. Benefícios da Água Inteligente
Fontes: adaptado de GSMA (2017) Smart Water: A Guide to Ensuring a Successful Mobile IoT Deployment, em https://www.

gsma.com/iot/wp-content/uploads/2018/01/miot_smart_water_01_18.pdf

As companhias de água no mundo inteiro sofrem com o problema da geração de água 
não faturada (ANF), que é resultado de perda de água devido a vazamentos e rompimento 
de canos, bem como de leituras manuais de medidores que podem levar a erros. O nível 
médio mundial de ANF está entre 30% e 35%, embora, em algumas redes, possa chegar 
até a 50% ou 60%. 74 A introdução de medidores inteligentes tem a capacidade de resolver 
muitos problemas em muitos níveis, porque melhora a frequência de coleta de dados. Isso 
possibilita melhor engajamento do cliente, faturamento e visibilidade do desempenho da 
rede e, assim, aumento das receitas. Esse tipo de infraestrutura permite que as companhias 
de água façam leituras regulares dos medidores dos clientes ao longo do dia, proporciona aos 
clientes dados de consumo de água em tempo real e detecta rapidamente perdas de água no 
sistema. 75 Além disso, medidores inteligentes são particularmente úteis para companhias de 
água ao melhorarem a eficiência ao praticamente eliminar a necessidade de leituras no local, 
reduzindo, assim, os custos de mão de obra, combustível e manutenção de veículos.76 

Outra maneira como esses serviços inteligentes podem baixar custos para as companhias de 
água é pela desconexão remota ou restrição da vazão nos medidores. Medidores remotamente 
desconectados reduzem os custos de enviar pessoal de campo para a residência de clientes 
que tenham solicitado desconexão ou que estejam sendo desconectados. Além disso, esses  
 
72 GSMA (2017) Smart Water, A Guide to Ensuring a Successful Mobile IoT Deployment, em https://www.gsma.com/iot/wp-content/

uploads/2018/01/miot_smart_water_01_18.pdf  
73 Gupta, A. et al. (2015) Smart Metering Systems Market to Exceed $21bn by 2024, em https://www.gminsights.com/pressrelease/smart-

metering-systems-market
74  Smart Water Magazine (2019) Winning the Non-Revenue Water Challenge, em https://smartwatermagazine.com/news/kampstrup/winning-

non-revenue-water-challenge 
75   Brears, R. (2019) Smart Water, Smart Metering, em https://smartwatermagazine.com/blogs/robert-brears/smart-water-smart-metering
76 Sigfox (2018) Utility Companies Save Time and Lower Costs With Smart Water Meters, en https://www.sigfox.com/en/news/utility-

companies-save-time-and-lower-costs-smart-water-meters
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medidores inteligentes podem assegurar que as contas sejam baseadas em leituras de 
medidores acuradas em vez de estimativas. Isso, por sua vez, pode levar a mais satisfação 
dos clientes e gestão mais eficiente das operações77

A SUEZ, uma companhia de água privada que proporciona serviços para mais de 7,5 milhões 
de pessoas nos Estados Unidos e Canadá, é um exemplo de uma empresa que encontrou 
muitos benefícios em medidores inteligentes78 A SUEZ fez um estudo de caso de medidores 
de água inteligentes em Bayonne, New Jersey. Depois de instalar mais de 10.500 novos 
medidores inteligentes (que cobriam 90% das residências e empresas da cidade), a SUEZ 
encontrou mais de 1.000 vazamentos em propriedades de clientes nos primeiros meses. 
Esses clientes não sabiam que havia vazamentos de água em sua propriedade e, dois anos 
depois da instalação dos novos medidores, o consumo de água na empresa havia tido uma 
redução de 7%.79

O sistema de parques do Condado de Miami-Dade tem uma história semelhante80 Como o 
terceiro maior sistema de parques dos Estados Unidos, inclui 263 parques, que se distribuem 
por 12.845 acres de terreno, contendo o Zoo Miami, praias, marinas, piscinas, campos de 
golfe, centros ecológicos educacionais e áreas de preservação natural. Como outras áreas, o 
sistema enfrentava a dificuldade da infraestrutura envelhecida que tinha que ser manualmente 
inspecionada em busca de vazamentos e outros problemas, o que representava um grande 
peso para os recursos do departamento. No entanto, depois da instalação de novos dispositivos 
de medição inteligente com IdC, os funcionários puderam monitorar remotamente o consumo 
de água, detectar vazamentos e administrar problemas rapidamente. O departamento estima 
que houve uma redução de 20% no uso de água, com uma economia de US$ 860.000 por 
ano depois da instalação dos medidores inteligentes81

Fundada em 1890, a Global Ominum/Aguas de Valencia administra todos os aspectos da 
coleta, tratamento e distribuição de água na cidade espanhola de Valência e áreas circundantes 
(mais de 300 cidades) e fornece água para cerca de três milhões de pessoas na região. A 
empresa já usa leituras de medidores automatizados em mais de 60% de seu conjunto de 
mais de um milhão de medidores de água e sua meta é continuar melhorando esse serviço 
para torná-lo mais ágil e proporcionar mais benefícios aos clientes. Atualmente, os medidores 
de água são lidos uma vez por hora na região. A meta da Global Ominum/Aguas de Valencia 
é implantar um serviço mais eficiente de leitura de medidores de água usando um sistema de 
comunicações mais padrão que permita que sua solução inovadora cresça de uma maneira 
mais escalável.82

A Vodafone e a Global Ominum/Aguas de Valencia vêm trabalhando juntas para implantar um 
modelo operacional para o futuro, com base no uso de NB-IoT83 para conectar seus medidores 
de água. Para compreender melhor o NB-IoT, eles vêm conduzindo uma experiência com cerca 
de 220 medidores de seis fabricantes diferentes para avaliar as propriedades, desempenho 
e vida de bateria de medidores de água e de conectores de gateway locais com NB-IoT, 
com o objetivo de usar uma solução de comunicação padrão em toda a região, mantendo, 
ao mesmo tempo, o requisito existente de fazer 24 leituras dos medidores por dia em cada  
medidor. Usando NB-IoT, a Global Ominum/Aguas de Valencia pode ter coleta e plataformas 
77 Harvell, E. (2018) The Internet of Things and the Water World, en http://efc.web.unc.edu/2018/08/24/the-internet-of-things-and-the-water-

world/
78 https://www.mysuezwater.com/community-environment/water-resource-management 
79 Harvell, E. (2018) The Internet of Things and the Water World, en http://efc.web.unc.edu/2018/08/24/the-internet-of-things-and-the-water-

world/
80 https://www-03.ibm.com/press/us/en/attachment/40497.wss?fileId=ATTACH_FILE1&fileName=Miami-Dade%20County%20Final%20

Fact%20Sheet.pdf 
81 Harvell, E. (2018) The Internet of Things and the Water World, en http://efc.web.unc.edu/2018/08/24/the-internet-of-things-and-the-water-

world/
82 GSMA (2017) Valencia – Internet of Things Case Study, en https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/10/iot_omnium_10_17.pdf 
83 GSMA (2017) Valencia – Internet of Things Case Study, en https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/10/iot_omnium_10_17.pdf 
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de dados padronizadas, em que toda a gestão ponta-a-ponta das operações da rede 
possam ser conduzidas centralmente pela companhia de água ou pela própria Vodafone.84

Esses exemplos mostram como a IdC pode proporcionar quase instantaneamente às 
companhias de água informações sobre uso de água e localização de vazamentos, e economizar 
dinheiro no longo prazo, mas isso não acontece sem obstáculos. Restrições orçamentárias 
são o maior desafio que as companhias enfrentam quando instalam medidores inteligentes. 
Medidores inteligentes são mais caros do que medidores mecânicos tradicionais e pode ser 
difícil para as companhias incluí-los em seu orçamento. Um Bloomberg Environment and 
Energy Report85 informa que, de 700 companhias de água pesquisadas, dois terços citam os 
custos iniciais como a barreira para implantar medidores inteligentes. Mais especificamente, 
um medidor inteligente pode custar até sete vezes mais que um medidor tradicional. Mas 
os grandes custos iniciais vêm com o potencial de benefícios compensadores e de longo 
prazo, já que a implantação de um sistema de água inteligente pode ajudar as companhias a 
recuperar até 75% da perda de água.86

Sensores móveis sem fio em tubulações subterrâneas

A iXYLEM Labs, em colaboração com a Universidade do Qatar, Qatar National Research Fund, 
Acquedotto del Monferrato, Smat e Karamaa, criou uma solução para monitorar e administrar 
problemas relacionados a sistemas de distribuição de água urbanos (Figura 15). Sua solução 
vem na forma do “Watermole”, que é um sensor móvel sem fio que pode ser colocado em 
tubulações para monitoração. Quando o sensor intercepta uma estação terrestre, sua posição 
é identificada e os espectros obtidos são correlacionados a posições de vazamentos (iXYLEM 
2011). 87

Soluções de monitoração remota para gestão de águas 
residuais 

O velho sistema de esgoto do município de Holon, localizado no centro de Israel, enfrentava 
problemas como bloqueios e transbordamentos. Ao instalar vários dispositivos de medição 
sem contato SmartScan 50 da Solid Applied Technologie (SolidAT) equipados com sensores, 
o município pôde controlar e administrar melhor seus sistemas de esgoto. Melhorias adicionais 
foram alcançadas devido à alta resistência dos dispositivos ao ambiente de metano e à 
capacidade do município de receber informações confiáveis e monitorar seu sistema de esgoto 
usando uma plataforma web e enviando alertas via mensagens SMS quando o nível atinge os 
limites inferior/superior. A SolidAT oferece uma variedade de sensores de nível e soluções de 
monitoração remota para monitoração do nível de esgotos e monitoração do nível da água88 

84 GSMA (2017) Valencia – Internet of Things Case Study, en https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2017/10/iot_omnium_10_17.pdf 
85 https://www.bna.com/high-cost-smart-n73014451587/ 
86 https://sensus.com/solutions/non-revenue-water-infographic/ 
87 http://www.ixem.polito.it/projects/qnrf_2009/index_e.htm
88 http://solidat.com/
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A Toilet Board Coalition está fazendo um trabalho pioneiro e empolgante de “digitalização 
do saneamento” em lugares como Pune, na Índia89 Esforços para integrar sensores e Wi-Fi 
em redes de vasos sanitários nessas áreas podem gerar dados e informações valiosos sobre 
saúde pública e comportamento do consumidor, bem como sobre a qualidade de sistemas de 
manutenção e necessidade de otimizar rotas para coleta e transporte de resíduos.90

A Telefónica e a Huawei fizeram uma parceria com a Essbio, a companhia de água do Chile, e 
a Kamstrup, uma empresa de medição dinamarquesa, em um projeto de medidor inteligente. 
A Essbio atende as regiões de Libertador Bernardo O’Higgins, Bío Bío e Maule no Chile. O 
objetivo do projeto é aumentar a eficiência da rede, reduzir a perda de água doce e melhorar 
a qualidade do serviço para o usuário final. O grupo testou vários sistemas em um esforço 
de melhorar a conectividade dos dispositivos, para que os clientes pudessem monitorar seu 
uso diário de água; estimativas podem ser substituídas por faturas acuradas; e vazamentos e 
condições anormais podem ser detectados, permitindo, ao mesmo tempo, que o operador da 
rede descubra as necessidades dos clientes. A Essbio usa dados para melhorar o projeto de sua 
rede de água inteligente. Seis mil medidores de água ultrassônicos foram instalados em diversas 
áreas urbanas e rurais nas três regiões para determinar a vazão com uma exatidão de dois litros 
por hora. Uma rede de IdC de banda estreita, desenvolvida por Telefónica, Huawei e o Governo 
do Chile, é usada por companhias de água e regiões para proporcionar uma comunicação 
bidirecional para os dispositivos IdC, que incluem medidores inteligentes e aplicativos de água 
inteligentes91 A colaboração entre os vários atores deve levar a melhorias do serviço para o 
cliente final, bem como para o operador da companhia. Este projeto mostra as oportunidades 
de negócios viáveis de que o setor de TIC pode se beneficiar quando a receita do projeto for 
ampliada para o país inteiro.92

Cloud to Street é um sistema global de alta resolução de mapeamento e monitoração de 
enchentes que é projetado para proteger os mais vulneráveis e melhorar a resiliência em todo 
o mundo93 Utilizando satélites que circundam a Terra todos os dias, o painel de sensoriamento 
remoto da empresa proporciona um mapa dinâmico de enchentes e riscos de enchentes no 
mundo todo. Os dados gerados ajudam a proteger mais de 10 milhões de pessoas ao permitir 
que todos que estão em risco acessem as informações sobre enchentes de que precisam.94 
Os dados do Cloud to Street oferecem seguro contra enchentes para os 90% de clientes em 
mercados emergentes que estão atualmente sem proteção contra catástrofes.

A Island Water Technologies é uma empresa de tratamento de águas residuais que combina 
sistemas de primeira linha com engenharia, automação, manufatura de precisão e a geração 
mais avançada de tecnologias de tratamento de águas residuais95 Sua equipe desenvolveu 
o SENTRY-AD, uma tecnologia de sensor de bioeletrodo projetado para ser facilmente 
acrescentado às estações de tratamento de águas residuais, com o objetivo de proporcionar 
capacidade de monitoração em tempo real das comunidades microbianas residentes.96 Esse 
89 Anzilotti, E. (2017) The Quest To Use Big Data and Community Toilets to Create a Model for Building Urban Sanitation, en https://www.

fastcompany.com/40466766/the-quest-to-use-big-data-and-community-toilets-to-create-a-model-for-building-urban-sanitation 
90 http://www.toiletboard.org/ 
91 Smart Energy International (2017) Metering and Smart Energy International Edition 4, en https://www.smart-energy.com/issues/metering-

smart-energy-international-edition-4-2017/
92 Jorisch, D., et al (2018) Technology for Climate Action in Latin America and the Caribbean: How ICT Mobile Solutions Contribute to a Sustainable, 

Low-Carbon Future, en https://globalewaste.org/wp-content/uploads/2018/11/Technology-for-Climate-Action-in-Latin-America-and-the-
Caribbean.pdf 

93 https://www.cloudtostreet.info/about
94 Ibid
95 https://www.islandwatertech.com/regen/
96 IWT (2017) Innovative Wastewater Sensor for Improved Monitoring of Anaerobic Digestion Systems, en https://www.islandwatertech.com/
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sensor oferece monitoração drop-in de baixo custo em tempo real da atividade microbiana e 
outros parâmetros no processo de digestão anaeróbia.

 
 
A Osmo Systems ajuda criadores de peixes e camarões a monitorar a qualidade de sua água 
on-line. Isso é feito por meio de seu OsmoBot, que é o primeiro monitor de aquacultura do 
mundo. O OsmoBot é um sensor privado de baixo custo da qualidade da água que permite 
monitoração contínua em criadouros de camarões para levar a uma produção maior e mais 
previsível97 

A Upepo é uma fornecedora líder de software de redes de IdC e objetos IdC na África, 
trabalhando no setor de água. Suas soluções de banda estreita-IdC melhoram a gestão da 
água, reduzem os vazamentos e incentivam a conservação em agências de água no Quênia.98

3.2. Oportunidades e desafios

A implantação de IdC em grande escala terá um impacto profundo no setor de água e 
maximizará o uso eficiente da água, melhorando a gestão hídrica e, assim, reduzindo os custos 
operacionais das companhias de água. Os benefícios de utilizar essa tecnologia não terminam 
aí, especialmente para a ALC. A IdC pode garantir a qualidade da água e construir resiliência 
diante da mudança climática, ambas questões que têm apresentado problemas para a região 
em anos recentes. No entanto, a implantação dessa tecnologia tem seus desafios no contexto 
da ALC. 

Oportunidades

Garantia da qualidade da água. Sensores podem ser posicionados em corpos de água para 
coletar dados referentes à vazão, qualidade e quantidade de água. Essas informações podem 
ser comunicadas por meio de dispositivos de IdC. Sensores que utilizam IdC permitem que 
os tomadores de decisões detectem problemas, por exemplo, como e onde as vias hídricas 
podem se tornar contaminadas por estações de tratamento de águas residuais ou eutrofização 
por escoamento agrícola, e priorizar estratégias corretivas de acordo

Construir resiliência diante da mudança climática. Secas se tornaram mais frequentes e 
intensas no chamado “Corredor Seco” da América Latina e Caribe, com a América Central 
e a República Dominicana sendo os mais afetados.99 Isso forçou os governos nacionais e 
locais a implantar uma série de medidas para responder aos impactos causados pela 
seca.100 Tecnologias como imagens de satélite, IdC, Big Data e IA podem ser usadas para 
um melhor planejamento e previsão de cenários a fim de melhorar a resiliência em todos os 
níveis da sociedade (regional, nacional e subnacional). Em um contexto urbano, por exemplo, 
tecnologias de sensoriamento remoto para previsão de enchentes (por exemplo, Cloud to 
Street) e ferramentas de projeto abrangentes para modelagem hidráulica (por exemplo, 

real-time-sensor-for-improved-anaerobic-digestion-performance/
97 https://www.osmobot.com/
98 https://www.upepo.io/
99 http://www.un-spider.org/projects/SEWS-D-project-caribbean
100 Ibid
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Autodesk Storm and Sanitary Analysis) estão entre os vários serviços que surgem para 
fornecer subsídios para decisões de investimento em infraestrutura referentes a planejamento 
e preparação urbanos.

Desafios

A coleta e uso de enormes conjuntos de dados pode criar novas vulnerabilidades e riscos, 
possibilitando a discriminação contra indivíduos, distorção de evidências e criação de 
dependências de infraestruturas centralizadas. Por exemplo, pessoas com níveis mais baixos 
de renda e educação acessam ou criam conteúdo on-line muito menos do que a população 
mais instruída de classe média, reforçando a “divisão digital”. Se jornalistas, acadêmicos e 
formuladores de políticas se apoiarem na analítica de Big Data no futuro, eles correm o risco 
de ignorar questões que são importantes para muitas pessoas pobres e da classe trabalhadora. 
Propor ações que visem a lidar com essas barreiras e falhas é uma boa maneira de governos 
se envolverem em assegurar que a analítica de Big Data e inovações relacionadas alcancem 
todos os setores da população e da economia.

O sistema de IdC é composto de múltiplas tecnologias sem fio subjacentes, como GPS, GSM 
e redes Mesh, e é importante notar que o desenvolvimento de infraestrutura, em particular 
com o surgimento do 5G, também criará uma série de necessidades. Especificamente, os 
reguladores terão que garantir que as bandas de frequência necessárias sejam oferecidas101 
Segundo, há desafios associados aos requisitos de componentes e dispositivos individuais 
que compõem um sistema de IdC. Em particular, dispositivos de IdC precisam ser robustos, 
modulares, eficientes em termos de energia e, no caso de países em desenvolvimento, 
precisam funcionar com baterias por períodos prolongados de tempo, além do uso de energia 
solar para (re)carga.102 Em um nível mais alto, podem ser previstos desafios em termos da 
interoperabilidade de plataformas de IdC, uso de diferentes produtos Commercial Off-The 
Shelf (COTS) e requisitos mais gerais em termos de padrões tecnológicos e escalabilidade.103 

Restrições em termos de capacidade de rede são obstáculos para a adoção de IdC em grande 
escala. Há uma falta geral de centros de dados dedicados e conexões entre eles que possam 
coletar, armazenar, transmitir e receber grandes volumes de dados. Conforme o número de 
dispositivos de IdC interconectados se expande, esse tipo de infraestrutura se torna uma 
necessidade. Esses centros de dados, bem como o número de dispositivos de IdC, criarão 
também uma demanda significativa de energia, que pode ser atendida de uma variedade de 
maneiras, como usar uma combinação de tecnologia de baterias, fontes de energia remotas 
e energia solar. A extensão em que países individuais podem atender a essas demandas de 
energia é completamente dependente de seu contexto específico e não pode ser generalizada. 
Uma terceira condição que acabará tendo que ser atendida é a necessidade de estruturas de 
proteção de dados dentro dos países e para seus vizinhos. Outros desafios incluem os níveis 
comparativamente baixos de penetração da internet, interoperabilidade e padrões, requisitos 
de capital humano e plataformas para compartilhamento (aberto) de dados.   

Em termos de dados, a questão de acesso e compartilhamento também cria desafios técnicos. 
Principalmente, a intercomparabilidade e interoperabilidade de sistemas (de dados) é uma 
pré-condição tecnológica essencial.104 No caso da ALC, desafios adicionais associados ao 
101 http://www.un-spider.org/projects/SEWS-D-project-caribbean
102 http://www.un-spider.org/projects/SEWS-D-project-caribbean
103 Onyalo, N., et al. (2015) The Internet of Things, Progress Report for Africa: A Survey, en http://ijcsse.org/published/volume4/issue9/p2-V4I9.

pdf.
104 UN Global Pulse (2012) Big Data for Development: Challenges and Opportunities, en http://www.unglobalpulse.org/sites/default/files/



30

uso de Big Data incluem cobertura, acessibilidade e uso (de dados) desiguais entre regiões e 
segmentos da população, bem como o descompasso entre demanda e oferta, uma vez que 
dados com frequência não estão disponíveis para os problemas e áreas em que são mais  
 
necessários. Além disso, há uma falta geral de desagregação e harmonização, o que significa 
que, em casos em que os dados são abertos e, em princípio, acessíveis, com frequência eles 
não estão em uma forma que seja diretamente utilizável pelas partes interessadas.

Por fim, devido à natureza grande, mas distribuída, da IdC e de Big Data, é extremamente 
complicado proporcionar estimativas de custo significativas. De fato, a falta de clareza dos 
números referentes a casos de usos específicos e retorno sobre investimentos está gerando 
consideráveis obstáculos comerciais105 Por exemplo, sensores são parte dos componentes 
primários de um sistema de IdC, no entanto eles podem ser caros, porque são comumente 
produzidos por empresas localizadas em economias desenvolvidas e precisam, portanto, ser 
transportados.106 Um segundo desafio financeiro deriva do fato de que muitos dos dispositivos 
de IdC disponíveis são de propriedade das empresas e vêm com seu próprio software. Sua 
atualização pode estar associada a custos adicionais de operação e manutenção, embora 
estes possam ser mitigados dando prioridade a software de código aberto.107 Os custos de 
Big Data são igualmente difíceis de estimar, mas, sem dúvida, não serão triviais. Para dar uma 
indicação, estimou-se um custo de cerca de US$ 245 bilhões para a coleta de dados globais 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um grande problema em termos de água 
e diversidade de gênero é a dificuldade de obter dados desagregados sobre gênero. Como 
a escala dos investimentos requeridos é maior do que um governo poderia proporcionar, 
a implantação enfrentará o desafio de oferecer as condições necessárias para promover 
investimentos para lidar com as exigências de banda larga.108 Essas condições incluem 
compromissos confiáveis, um ambiente regulatório previsível, uma estratégia para a entrega 
de infraestrutura, estratégias de criação de demanda por meio de educação e letramento 
digital, preços de nível de entrada para dispositivos e serviços e reduções de impostos para 
dispositivos com conexão à internet. 109

BigDataforDevelopment-UNGlobalPulseJune2012.pdf
105 Oehly, J. (n.d.). Unlocking the IoT Opportunity in LAC 
106 Miazi, M. N. S., et al (2016) Enabling the Internet of Things in developing countries: Opportunities and challenges, en https://www.researchgate.

net/publication/311757185_Enabling_the_Internet_of_Things_in_developing_countries_Opportunities_and_challenges
107 Ibid
108 Ibid
109 Coetzee, W., et al (2013) Making 5G a Reality for Africa, at Lockwood, D. (2010) Virtual Reality in Africa, en https://www.tandfonline.com/doi/

abs/10.1076/digc.13.1.3.3214
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4. Blockchain

Blockchain é uma tecnologia usada para criar um banco de dados compartilhado, que pode 
registrar e acompanhar transações e ativos. Em teoria, qualquer banco de dados, ou ledger, 
poderia ser criado e mantido usando um blockchain. Ele não é governado por um único 
usuário, portanto não existe uma versão centralizada de um ledger. Em vez disso, ele pode 
ser amplamente acessível ao público ou a grandes grupos (dependendo das permissões 
autorizadas). A cadeia é atualizada a cada transação, portanto os usuários podem ver a 
atividade cronológica para aquele blockchain específico. Uma vez que algo esteja no banco 
de dados, não pode ser removido. Os proponentes exaltaram a tecnologia por sua resiliência a 
fraude, sua transparência e custo de manutenção relativamente baixo. A tecnologia blockchain 
é com frequência proclamada como uma solução para muitos dos maiores desafios do mundo. 
Ela pode ser utilizada em diversas áreas, de redução de ineficiências em sistemas financeiros 
(com associada redução de custos e produção de sistemas mais amigáveis para os clientes) 
a melhora da transparência do comércio justo, acompanhando e ajudando a (re)distribuição 
de energia gerada pelo usuário final em redes locais110

Blockchain é um banco de dados digital quase incorruptível de transações, acordos e 
contratos (blocks/blocos) que é distribuído entre milhares de computadores (chain/cadeia) 
no mundo inteiro. Os dados em um blockchain são validados de uma maneira descentralizada, 
ou seja, pela comunidade mais ampla, e não por uma autoridade central. Em outras palavras, 
o blockchain é uma forma de banco de dados111 porque, em contraste com bancos de dados 
centralizados tradicionais, ele registra e sincroniza transações em toda uma rede de nós 
(computadores) independentes e seus respectivos bancos de dados (ou ledgers).112 

110 Daussa et al., BID (2019) Blockchain for Microfinance, A Study & Pilot in the Water and Sanitation Sector
111 Mainelli, M., Smith, M. (2015) Sharing Ledgers for Sharing Economies: An Exploration of Mutual Distributed Ledgers (Aka Blockchain 

Technology), en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3083963
112 Banco Mundial (2018) Blockchain & Distributed Ledger Technology (DLT), en https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/

blockchain-dlt 
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Três tecnologias principais estão na base do blockchain:

 Chaves criptográficas, que criam uma identidade digital 
entre parceiros em uma transação;

 Uma rede peer-to-peer (P2P) distribuída, que proporciona 
um meio para aprovar e autorizar transações;

 Um protocolo de rede, isto é, regras pelas quais os nós em 
uma rede aplicam coletivamente uma regra estabelecida.

O uso de criptografia proporciona autenticação, comprovando 
identidade e propriedade em transações. No entanto, a autenticação 
também pode ser combinada com autorização, que se apoia em 
um consenso entre os nós em uma rede peer-to-peer.113 Cada 
modificação de dados está sujeita a esse consenso, isto é, os nós 
podem concordar com as modificações ou rejeitá-las de acordo com 
as regras estabelecidas. Quando uma maioria de nós alcança um 
consenso, as modificações são combinadas em um “bloco” com outras 
modificações do mesmo período de tempo e anexadas a uma “cadeia” 
de blocos anteriormente aceitos. Os nós que servem a rede P2P 
resolvem problemas matemáticos proof-of-work (prova de trabalho) 
computacionalmente intensos para produzir um registro aberto de 
todas as modificações de dados que aconteceram114, permitindo, 
assim, que todos os participantes vejam todas as transações ocorridas.

A combinação de criptografia e as ações da rede P2P asseguram 
que modificações de dados verificadas não sejam adulteradas 
por indivíduos ou grupos e que nenhuma nova modificação não 
detectada seja feita. Isso significa que – sem conhecer uns aos outros 
ou contar com uma autoridade central – os usuários podem confiar 
nos dados mantidos em um blockchain.115 Essa é a essência de um 
blockchain – a produção de dados e registros “confiáveis” sem uma 
autoridade central. Além de moedas digitais, a tecnologia blockchain 
pode lidar com qualquer outra transação que possa ser expressa 
como um código de computador, princípios que podem ser aplicados 
em: i) indústria criativa; ii) processos eleitorais; iii) administração 
de terras e administração de outros direitos de propriedade; iv) 
ID; e v) administração de direitos de propriedade intelectual.

Contratos inteligentes são um exemplo prático além de 
criptomoedas; são aplicativos que permitem a aplicação automática 
de contratos se certas condições forem atendidas. Por exemplo, 
se um produto é descarregado em um porto, o pagamento por 
ele será executado.116 Isto tem o potencial de mitigar problemas de  
 
 
 
 
113 Citi GPS, Digital Disruption (2016) How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point, en http://www.

disruptivefinance.co.uk/2016/04/01/how-fintech-is-forcing-banking-to-a-tipping-point-citi-report/
114 Pisa, M. and Juden, M., (2017) Blockchain and Economic Development: Hype vs. Reality. CGD Policy 

Paper, en: https://www.cgdev.org/publication/ blockchain-and-economic-development-hype-vs-
reality  

115 Ibid 
116 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/blockchainrev18_e.pdf 



34

corrupção, cumprimento de contratos, assimetria de informações ou conflitos principal-
agente.117 Além disso, questões de confiança referentes a terceiros intermediários como 
bancos ou instituições governamentais podem ser contornadas e ter um contrato seguro e 
com garantia de cumprimento reduz os riscos de crédito para instituições financeiras, tendo 
o potencial, assim, de reduzir eficientemente os custos de capital.

Ao proporcionar um banco de dados seguro, transparente e distribuído para registrar transações 
entre partes, a tecnologia baseada em blockchain pode transformar fundamentalmente o 
modo como os recursos hídricos são administrados e comercializados.

O blockchain poderia permitir que todos, consumidores residenciais, industriais, gestores de 
água e formuladores de políticas, acessassem os mesmos dados sobre qualidade e quantidade 
da água e tomassem decisões mais bem informadas. Essa transparência ajudaria a moldar as 
decisões dos consumidores sobre quando conservar ou usar água. Por outro lado, ajudaria 
a evitar comportamento corrupto em situações em que pudesse haver um incentivo para 
autoridades locais adulterarem ou esconderem dados sobre qualidade da água.

A tecnologia blockchain também poderia dar suporte à negociação peer-to-peer de direitos 
sobre a água, possibilitando que usuários de água que tenham o suficiente ou estejam dispostos 
a compartilhar seus recursos excedentes com outros na área o façam a qualquer momento. 
Imagine um cenário em que agricultores na mesma bacia hidrográfica pudessem tomar a 
decisão de negociar suas alocações com base nos dados mais recentes sobre meteorologia, 
preços de safras, tendências do mercado e tendências climáticas de longo prazo — e muito 
disso já está acessível por meio de seus dispositivos móveis.118

Esse tipo de abordagem transparente e em tempo real para a gestão da água poderia mitigar 
tensões entre e dentro de algumas localidades ao democratizar o acesso a informações e 
evitar adulteração de dados.

Por exemplo, a Power Ledger está entre as empresas pioneiras em aplicativos de blockchain 
para o setor de água, como é evidenciado por seu trabalho atual com a cidade de Fremantle, 
na Austrália, para criar um sistema de negociação apoiado por blockchain que faz uso de 
dados de medidores de água inteligentes.119

4.1. Estudos de casos

O blockchain tem o potencial de ser uma base e um trampolim para uma nova infraestrutura 
de desenvolvimento. As primeiras inovações baseadas na internet, como o M-PESA no Quênia, 
demonstraram claramente o apetite por serviços financeiros acessíveis na internet, e a startup 
sul-africana Bankymoon já está oferecendo produtos para facilitar o pagamento de serviços 
de água e energia com criptomoedas. Conforme explicado pelo CEO da Bankymoon: “Ao 
contrário de contas bancárias, endereços de Bitcoin podem ser monitorados por processos 
pré-definidos que podem gerar ações automáticas. Essas ações podem ser integradas a um  
 
 
 
117 Sharda, S. (2018) How India can Lead the World Into the Fourth Industrial Revolution, en https://www.weforum.org/agenda/2018/11/india-

can-be-the-laboratory-that-leads-the-world-into-the-fourth-industrial-revolution/?fbclid=IwAR0ZC-5Ru6w5YfmBHdPCaeL4e5Tc4hjaTM5sA
hiWms6FVP1fphfQu5eP518 

118 Citi GPS, Digital Disruption (2016) How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point, en http://www.disruptivefinance.co.uk/2016/04/01/
how-fintech-is-forcing-banking-to-a-tipping-point-citi-report/

119 Citi GPS, Digital Disruption (2016) How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point, en http://www.disruptivefinance.co.uk/2016/04/01/
how-fintech-is-forcing-banking-to-a-tipping-point-citi-report/



35

fluxo de trabalho que só terá prosseguimento depois que a transação com Bitcoin tiver sido 
detectada”.120 Isso poderia permitir que pessoas no mundo em desenvolvimento que ainda 
estão fora do sistema bancário pagassem com mais facilidade pelo consumo de água.

Contratos inteligentes

Contratos inteligentes são outra aplicação da tecnologia blockchain que poderia melhorar 
muito o acesso a serviços básicos. Por exemplo, a alocação de água para a agricultura com 
frequência requer contratos entre agricultores e fornecedores de água que podem ser 
demorados e incertos, muitas vezes exigindo que os consumidores façam estimativas da 
quantidade de água de que poderão precisar com semanas de antecedência.121 A empresa 
australiana ‘Civic Ledger’ vem trabalhando diretamente com o governo em nível local e 
nacional para usar tecnologia blockchain para lidar com essa questão. Um de seus produtos, 
o WATERLEDGER, melhora a transparência e a confiabilidade dos mercados de água e 
aumenta a eficiência da alocação de recursos ao estabelecer uma plataforma de mercado 
baseada em Ethereum em que os consumidores e prestadores de serviços poderiam negociar 
contratos de água sem intermediários. Esse mercado pode ser facilmente acessado on-line e 
tem vantagens como baixo custo de transações, alto grau de confiança e registro simultâneo 
com os registros estatais.122 Com base em seus resultados de teste, a tecnologia poderia 
economizar potencialmente até USD 61,5 milhões unificando em um só sistema o que é 
atualmente feito por quatro plataformas, minimizando as fricções comerciais, poupando USD 
34-68,4 milhões para os agricultores e reduzindo os tempos de transações de nove semanas 
para quase tempo real.123

Captura de água da chuva para projetos de agricultura vertical 
e estufas urbanas

Estudos piloto foram lançados em Hong Kong pela empresa WATERIG124 Eles estão 
desenvolvendo pontos de coleta para captar água da chuva. Esses hubs são conectados a 
sistemas de processamento de água e, depois, direcionados para aplicações como projetos 
de agricultura vertical (plantar alimentos nas laterais de prédios) e estufas urbanas. Como 
o sistema é descentralizado, diferentes comunidades podem decidir o que funciona melhor 
para elas e, então, usar o blockchain para financiar comunitariamente seus próprios hubs 
de água. Os pontos de coleta de água descentralizados da WATERIG procuram reduzir a 
pressão sobre as infraestruturas governamentais existentes de coleta e tratamento de água. 
Isso é fundamental com o enorme aumento das populações urbanas e a deterioração das 
infraestruturas125 

120 Citi GPS, Digital Disruption (2016) How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point, en http://www.disruptivefinance.co.uk/2016/04/01/
how-fintech-is-forcing-banking-to-a-tipping-point-citi-report/
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Lançamentos planejados na Nigéria, China e México

BanQu é a primeira plataforma de blockchain não ligada a criptomoedas do mundo que 
ajuda a tirar pessoas da pobreza extrema. A empresa opera no Brasil, Costa Rica, Índia, 
Indonésia, Jordânia, Malawi, Somália, África do Sul, Síria, Uganda, Estados Unidos e Zâmbia, 
com início de operações na Nigéria, China e México programado para final de 2019. A BanQu 
conecta pessoas em pobreza extrema com as cadeias de abastecimento globais de que elas 
participam por meio de um ledger seguro, imutável e distribuído de registros financeiros e 
pessoais. A BanQu faz isso construindo uma identidade econômica verificada e reconhecível 
para as pessoas mais pobres do mundo, permitindo-lhes manter um perfil on-line gratuito 
e seguro que lhes possibilita começar a acompanhar suas relações e transações.126 Por esse 
processo, a empresa pôde baixar o custo de financiamento para pequenos agricultores na 
América Latina, conectando seus títulos de propriedade de terra à sua identidade econômica 
na BanQu. Os agricultores, assim, têm acesso direto a seguro personalizado para plantações, 
gestão de solo e irrigação e rotação de culturas.

Tratamento da água

A aplicação de tecnologia blockchain pode ser ainda aproveitada para desenvolver e 
implantar tratamento de água. A OriginClear é uma fornecedora de tecnologia de tratamento 
de água que criou um protocolo de blockchain chamado WaterChain. Seu objetivo é criar uma 
plataforma que melhore a qualidade da água no mundo inteiro, reduzindo, assim, o número de 
mortes causadas por condições de água insalubres. Como plataforma, a WaterChain permite 
que investidores comprem cotas para financiar projetos de reciclagem de água e recebam um 
retorno financeiro. Dessa maneira, a OriginClear está tentando criar novas oportunidades de 
financiamento para estações de tratamento de água127

4.2. Oportunidades e desafios

A tecnologia blockchain tem o potencial de melhorar o funcionamento dos setores público 
e privado. No entanto, o blockchain e seus aplicativos, incluindo o Bitcoin, o aplicativo mais 
famoso de blockchain, são recentes – apenas uma década no momento deste texto. Por isso, a 
previsão precisa dos impactos potenciais da tecnologia blockchain é difícil. A adoção da maioria 
das inovações tecnológicas é dependente de infraestrutura essencial, pessoal especializado e 
governança apropriada. Em alguns aspectos, a tecnologia blockchain contorna a dependência  
 
 
126 https://banqu.co/
127  https://www.originclear.com/
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de infraestrutura, embora a dependência de eletricidade e de uma conectividade estável 
com a internet permaneçam fundamentais. Vemos que esse uso mais amplo de blockchain 
requer mudanças na regulação para o comércio P2P. Em muitos países, a regulação atual não 
contempla isso, com a maior parte configurada para sistemas centralizados ou hierárquicos128 

Quanto maior a rede P2P, melhor as soluções de blockchain funcionam, devido ao aumento do 
poder computacional. Isso significa que deve haver acesso estável a eletricidade, banda larga 
adequadamente rápida, uma comunidade motivada de usuários (nós) e a vontade política 
para adaptar regulações e desenvolver modelos de governança adequados.

Oportunidades

Transparência no setor de água

Blockchain é um ledger público seguro, transparente e distribuído que registra transações 
entre partes. Se um blockchain público for usado para dados de quantidade e qualidade 
da água, as informações não podem ser escondidas ou alteradas por governos corruptos, 
corporações ou indivíduos poderosos. Essa tecnologia e suas características inauguraram 
um novo nível de acesso a informações e abordagem em tempo real da gestão da água. Os 
dados sobre qualidade e quantidade de água podem agora ser usados para tomar decisões 
melhores em tempos de crescente escassez hídrica.129

Cooperação para gestão inteligente da água

O blockchain está cooperando com a Internet das Coisas (IdC) para tornar os sistemas de 
água das cidades mais inteligentes, seguros e eficientes. Por exemplo, quase metade da água 
da Cidade do México é desperdiçada em sua rede devido a canos com vazamentos. Com 
um sistema de gestão de água baseado em IdC, a situação poderia ser muito diferente. A 
rede de distribuição de água da cidade teria sensores inteligentes coletando dados sobre 
pressão e qualidade da água. Usando a internet, esses sensores enviam dados entre si para 
monitorar vazamentos, rompimentos da tubulação e contaminação. Isso permite que alertas 
sejam enviados rapidamente para notificar os gestores de água e modificar a pressão da água 
para evitar mais danos. Em termos simples, a IdC permite completa supervisão, automação e 
controle de cada parte da rede de água de uma cidade130

Desafios

Blockchain é uma tecnologia empolgante que recebeu muita atenção nos anos recentes. Os 
céticos destacam os desafios existentes relacionados ao seu desempenho e escalabilidade. A 
maioria dos sistemas blockchain existentes está no estágio piloto, e sérios desafios também 
foram observados na área da interoperabilidade desses sistemas. Sistemas blockchain têm  
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estado sob maior escrutínio regulatório nos últimos anos e essa 
tendência deve continuar até que todas as dificuldades jurídicas e 
regulatórias tenham sido solucionadas.

Muito é escrito sobre o potencial de redução de custos do blockchain, 
em comparação com a redução de ineficiências e fricções do 
sistema. No entanto, a operação de uma plataforma blockchain faz 
uso intensivo de energia devido a seus requisitos computacionais, 
ou seja, uma rede P2P maior para melhorar a operação. Um exemplo 
disso é evidente no blockchain Bitcoin, que, nos seus 10 primeiros 
anos de existência, reuniu mais poder computacional do que os 
10.000 maiores bancos do mundo combinados (3,5M TH/s).131 Até 
mesmo uma criptomoeda muito mais recente, o Ethereum, juntou 
rapidamente mais poder de computação do que o Google por meio 
de sua rede P2P.132 Isso também implica que os custos de rodar o 
blockchain podem ser significativos. Uma estimativa dos custos de 
operação do blockchain Bitcoin – associado a transações de validação 
e compartilhamento no ledger público – é de US$ 600 milhões por 
ano.133 Além disso, o custo dos requisitos de armazenamento sempre 
em expansão deve ser levado em conta. Uma estimativa relatada pela 
Forbes do custo por gigabyte de armazenamento de longa duração 
para um nó de Bitcoin era de mais de US$ 22 milhões, com base nos 
custos de transações atuais.134

131 Ibid
132 Ibid
133 Deloitte (2016) Blockchain Enigma. Paradox. Opportunity, en: https://www2.deloitte.com/content/
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134 Bloomberg, J. (2018) Don’t Let Blockchain Cost Savings Hype Fool You, en https://www.forbes.com/
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5. Drones e  
sensoriamento

remoto
Drones, ou veículos aéreos não tripulados (VANT), é um termo geral para veículos 
voadores não tripulados controlados remotamente usando sensores e navegação por GPS. 
Originalmente projetada para fins militares, a tecnologia era usada para inteligência, vigilância 
e reconhecimento. No entanto, enquanto os usos militares de VANTs remontam à segunda 
metade do século XX,135 hoje a tecnologia tem sido cada vez mais aplicada em um contexto 
civil para fins comerciais e recreativos.136 

Em geral, drones são relativamente baratos e fáceis de utilizar em missões de mapeamento e 
coleta de dados. Eles podem ser programados, o que facilita seu uso. Desde que as condições 
meteorológicas sejam favoráveis, o uso de drones é possível a qualquer momento, o que 
representa uma vantagem significativa em relação a satélites, que só podem monitorar em 
intervalos regulares. Além disso, eles podem coletar dados de imagens abaixo das nuvens e, 
com frequência, com maior resolução do que satélites.137 Devido a essas vantagens, drones 
estão sendo cada vez mais usados em contextos não militares, como iniciativas de resposta a 
emergências após desastres naturais para coleta de dados, avaliação da situação, identificação 
de vítimas e busca e resgate.138 

O Haiti tem usado drones para fins humanitários desde 2012, uma vez que o país é propenso 
a furacões. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) usou imagens de drones 
de antes e depois dos furacões para calcular quantas residências foram destruídas e quantas 
pessoas ficaram desabrigadas e necessitavam de abrigo imediato. Essas imagens também 
foram usadas no Haiti para planejar uma barreira contra inundações que pudesse proteger a 
comunidade em furacões futuros139

A produção de drones está crescendo extremamente rápido. Em 2030, espera-se que 
o propósito dominante dos drones seja a inspeção industrial em petróleo e gás, energia, 
infraestrutura e transporte no mundo todo. Outros mercados importantes são os usos militares 
e a agricultura. Drones de entregas devem ter um papel menor no futuro em comparação 
com essas aplicações industriais.140 

135 Sandvik, K. (2017) African Drone Stories, Behemoth A Journal on Civilization, 2015, Volume 8, Issue 2, en https://ssrn.com/abstract=3060768
136 Washington, A. N (2018) A Survey of Drone Use for Socially Relevant Problems: Lessons from Africa, en https://www.researchgate.net/

profile/Alicia_Washington/publication/330988826_A_Survey_of_Drone_Use_for_Socially_Relevant_Problems_Lessons_from_Africa/
links/5c5f380d299bf1d14cb7e75b/A-Survey-of-Drone-Use-for-Socially-Relevant-Problems-Lessons-from-Africa.pdf

137 NEPAD (2018) Drones on the Horizon: Transforming Africa’s Agriculture, en https://www.nepad.org/publication/drones-horizon-transforming-
africas-agriculture

138 Washington, A. N (2018) A Survey of Drone Use for Socially Relevant Problems: Lessons from Africa, en https://www.researchgate.net/
profile/Alicia_Washington/publication/330988826_A_Survey_of_Drone_Use_for_Socially_Relevant_Problems_Lessons_from_Africa/
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Tabela 4. Tendências na produção de drones

Drones comerciais Número total de drones

2016 110.000 2.160.000

2017 174.000 (60% de aumento em relação a 
2016)

3.000.000 (39% de aumento em relação 
a 2016)

2020 O mercado total para drones comerciais e pessoais deve chegar a US$ 11,2 bilhões

Fonte: Gartner (2017) Gartner Says Almost 3 Million Personal and Commercial Drones Will Be Shipped in 2017, em https://www.
gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-09-gartner-says-almost-3-million-personal-and-commercial-drones-will-
beshipped-in-2017

No contexto da 4RI, o desenvolvimento de drones e sistemas operacionais associados 
oferece um bom exemplo da fusão de tecnologias. Os desenvolvimentos rápidos nas 
tecnologias de drones determinarão, em última instância, suas capacidades futuras. Isso se 
aplica especialmente ao progresso tecnológico nos campos da engenharia e fabricação que 
possam levar a melhores modelos de simulação, novos materiais, armazenamento em baterias 
disperso, impressão 3D de componentes de metal, métodos biomiméticos de impressão 4D 
para superfícies elásticas otimizadas e novas ferramentas de software, bem como tecnologias 
TIC, entre elas IA, comunicação 5G sem fio e miniaturização eletrônica.141 Todos esses têm 
implicações muito diretas para as capacidades atuais e futuras dos drones.

Várias tecnologias complementares estão associadas à operação e uso de drones. Tecnologias 
notáveis relevantes para aplicações agrícolas são GPS, SIG (sistema de informações 
geográficas), tecnologia de taxa variável e dados de sensoriamento remoto. A disponibilidade 
de GPS e GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) acurados é crucial para qualquer 
operador determinar localizações e conduzir medições precisas.

Similarmente, o SIG é uma pré-condição de software importante para analisar e exibir todos 
os tipos de dados geográficos. Empresas líderes em tecnologia, como a Sony, começaram 
a diversificar seus modelos de negócios, fazendo uso de seus conhecimentos em soluções 
tecnológicas para entrar em novas áreas de negócios. O Smart Agriculture da Sony proporciona 
dados analíticos da vegetação em tempo real pelo uso de sua Câmera Multiespectral montada 
em drone, que capta mapas 12MP RGB e 2MP NDVI e dados de geolocalização simultaneamente 
para dar uma visão instantânea da densidade da plantação.142 Com a amadurecimento 
contínuo da tecnologia de drones, os agricultores começaram a utilizá-la para além de apenas 
mapeamento e análise de dados geográficos. Para a eficácia da agricultura de precisão 
baseada em drones, uma tecnologia de taxa variável é essencial, pois permite a aplicação de 
fertilizantes ou pesticidas em quantidades específicas em locais específicos. 

Drones também podem ser usados para aumentar a eficiência da irrigação e para detectar 
possíveis poças ou vazamentos na irrigação.143 A Skyx, uma empresa de tecnologia de robótica 
agrícola do Canadá, criou uma solução inovadora chamada Skyx Precision Agriculture 
Spraying Swarm (PASS), que pode ser usada para irrigar plantações uniformemente em um 
terreno agrícola inteiro.144 Por fim, a disponibilidade de dados de sensoriamento remoto é 
uma pré-condição importante, porque fornece dados de solos e colheitas que são usados 
em análises de nível mais alto como parâmetros biofísicos de cultivos agrícolas e índices de 

141 Ibid
142 https://pro.sony/ue_US/solutions/agriculture/smart-agriculture-solution
143 https://halorobotics.co.id/agriculture/irrigation-management-drones/
144 https://www.skyx.solutions/
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vegetação.145 Esses dados são tipicamente incluídos também em bancos de dados SIG, e 
imagens de satélite atualizadas são uma informação importante necessária para operações 
pré-voo, incluindo planejamento, determinação de distância de voo e definição de altitude 
mínima.

O sensoriamento remoto, por outro lado, pode ajudar a enfrentar muitas das dificuldades de 
assimetria de informações e falta de dados em países em desenvolvimento. As capacidades e 
técnicas de sensoriamento remoto são bastante adequadas para monitoração de precipitação 
em escala regional, balanços hídricos, umidade do solo e algumas medidas de qualidade 
da água. Associando sensoriamento remoto e imagens de satélites, torna-se possível fazer 
caracterização da captação, monitoração da qualidade da água, avaliação da umidade do solo, 
monitoração da extensão e nível da água, monitoração do serviço de irrigação, modelagem 
da demanda de água urbana e agrícola, gestão de água subterrânea, modelagem hidrológica 
e mapeamento e previsão de inundações.146 Essa tecnologia foi usada pelo satélite europeu 
Sentinel-1, que foi utilizado para estimar volumes de água retidos em pequenos reservatórios 
a fim de avaliar a viabilidade de pequenos sistemas de abastecimento de água em países de 
baixa renda.147

5.1. Estudos de casos 

Drones são “divisores de águas” tecnológicos em virtude das muitas possibilidades que 
oferecem em vários setores. De fato, drones oferecem múltiplos benefícios em comparação 
com aeronaves tripuladas. Por exemplo, eles proporcionam acesso fácil a áreas remotas que, 
de outro modo, seriam inacessíveis.148 Oferecem também capacidades de vigilância mais 
versáteis e acessíveis e novas maneiras de coletar informações. Devido à sua ligação com a 
digitalização e a robótica, drones podem solucionar uma infinidade de diferentes problemas 
em que o acesso físico é complicado.

Espera-se que a aplicação de drones tenha um impacto econômico profundo em múltiplos 
domínios. É também por isso que os drones têm sido discutidos com referência à ideia de 
‘leapfrogging’ em termos de desenvolvimento econômico.149 VANTs lidarão parcialmente 
com as necessidades de mobilidade futuras ao substituir serviços em terra, trilhos, água e 
ar.150 O nível de integração que haverá entre drones e veículos tripulados ainda é indefinido, 
mas, pelo menos em algum grau, a integração é esperada. Um exemplo é o uso de drones 
em transporte de carga. Os impactos econômicos não são limitados a novas possibilidades 
tecnológicas e também incluirão efeitos sobre o emprego. A proliferação de drones e sua 
integração no espaço aéreo, por exemplo, terá impacto sobre a força de trabalho no setor de 
aviação, gerando novos empregos nos setores de fabricação e serviços.

A aplicação de tecnologia de VANTs no setor de água começou a ganhar impulso devido a suas 
propriedades de transformação nos regimes de monitoração e manutenção, acrescentando 
valor comercial e precisão de engenharia. Os drones possibilitam a inspeção de canos, travessias  
 
145 Ibid.
146 Andres, L., et al (2018) A Review of In-Situ and Remote Sensing Technologies to Monitor Water and Sanitation Interventions, en https://www.

mdpi.com/2073-4441/10/6/756/pdf 
147 Ibid
148 Washington, A. N (2018) A Survey of Drone Use for Socially Relevant Problems: Lessons from Africa, en https://www.researchgate.net/

profile/Alicia_Washington/publication/330988826_A_Survey_of_Drone_Use_for_Socially_Relevant_Problems_Lessons_from_Africa/
links/5c5f380d299bf1d14cb7e75b/A-Survey-of-Drone-Use-for-Socially-Relevant-Problems-Lessons-from-Africa.pdf

149 Sandvik, K. (2017) African Drone Stories, Behemoth A Journal on Civilization, 2015, Volume 8, Issue 2, en https://ssrn.com/abstract=3060768
150 Schechtner, K., et al. (2018) (Un)certain Skies? Drones in the World of Tomorrow, en https://www.itf-oecd.org/uncertain-skies-drones
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de esgoto, junções, tubulação e vigas, evitando, assim, interrupções e custos incorridos em 
soluções de acesso manual demoradas e caras.151 Montar scanners LiDAR em VANTs para 
criar modelos 3D de estruturas e terrenos proporciona às empresas levantamentos rápidos 
e altamente confiáveis de ativos e topografias inteiras. A Anglian Water usou recentemente 
drones com imagens térmicas para lidar com problemas de vazamentos, que são facilmente 
identificados por câmeras térmicas que indicam diferenças de temperatura entre a água que 
escapa da tubulação e a terra em volta. Drones têm a capacidade de localizar precisamente até 
mesmo os menores vazamentos, minimizando, assim, trabalhos de escavação e interrupção 
de serviços. A associação dessa tecnologia com rastreamento por GPS significa que o drone 
pode revisitar áreas de preocupação em questão de minutos e fornecer imagens e dados 
termográficos de alta definição em tempo real para a equipe de inspeção.152 Além disso, 
drones encontraram aplicações em auxílio humanitário e socorro após desastres, como nas 
necessidades sanitárias em campos de refugiados, bem como em monitoração de drenagem 
ácida de minas abandonadas e rejeitos de minérios.153

Com o advento dos drones, foram feitos avanços na metodologia do uso de técnicas de 
sensoriamento remoto para administrar a água em sistemas agrícolas. Por exemplo, governos 
estaduais indianos se viram diante da pior crise hídrica na história do país, com mais de 600 
milhões de indianos enfrentando falta de água aguda enquanto mais de 80% do total de água 
na Índia era usado para fins de irrigação. Isso é particularmente alarmante diante do fato de 
que os lençóis freáticos do país estão desaparecendo rapidamente. Um gargalo importante 
que a maioria desses governos estaduais enfrenta vem do consumo de água não faturado em 
fazendas agrícolas. Isso reduz a arrecadação de receitas necessária para a manutenção ideal 
de uma rede de canais bem projetada. Como os governos estaduais estavam usando mapas 
agrícolas desatualizados e obsoletos, eles precisavam de informações exatas e atualizadas 
sobre os tipos de plantações e métodos de irrigação. Por esse razão, os governos estaduais 
indianos contrataram a Terra Drone India para mapear uma área de cerca de 4.200 km2 de 
terras agrícolas dentro de um período de tempo  limitado para aperfeiçoar seu processo de 
geração de receitas e proporcionar dados com a mais alta precisão e exatidão para planejar 
melhor o abastecimento de água futuro.154 

A tecnologia de drones pode melhorar a exatidão das previsões da qualidade da água e 
reduzir a força de trabalho necessária para coletar amostras fisicamente. O Auckland Council 
associou-se à Pattle Delamore Partners, uma firma de consultoria ambiental e de engenharia, 
para desenvolver uma metodologia que realiza um processo de amostragem de água. As 
amostras são coletadas por drones em vários pontos até 1 km offshore baixando um saco 
coletor na água. Depois da análise laboratorial, os resultados são introduzidos no sistema de 
monitoração da qualidade da água do Council. Isso não só melhora a exatidão das previsões 
de qualidade da água, como reduz os custos operacionais para a cidade de Auckland155 

A desigualdade econômica está em ascensão por toda a ALC, com um número cada vez maior 
de famílias sendo levadas à pobreza. Como resultado, muitas pessoas vivem em assentamentos 
humanos informais (ou favelas) que têm acesso limitado ou nulo a moradia adequada, 
educação, água limpa, saneamento e outros serviços básicos. A região metropolitana de 
São Paulo tem mais de 2 milhões de pessoas em favelas. Para combater essa situação, uma  
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empresa brasileira sem fins lucrativos chamada Techo decidiu se dedicar à tarefa de construir 
uma sociedade justa, integrada e livre de pobreza que daria às famílias que vivem nessas áreas 
acesso a serviços básicos como água, eletricidade e esgoto. Em parceria com a DroneDeploy, 
a Techo mapeou e contou corretamente o número total de famílias que vivem nessas áreas a 
fim de lançar um projeto de melhoria urbana que levará água limpa a esses assentamentos.156 

Modelagem de estações

Estações de tratamento de água e esgoto com frequência não dispõem de documentação e 
plantas completas. Drones podem obter rapidamente um “modelo 3D acurado pronto para uso 
de uma estação” para ajudar as equipes de gestão de ativos a compreender melhor o estado 
das instalações existentes.157 Modelos mais completos ajudam as equipes de manutenção a 
inspecionar e planejar a manutenção com menos visitas aos locais, e as equipes de engenharia 
a planejar reparos e modificações com mais eficiência.

Em um estudo financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, foram testados 
drones para monitoração topobatimétrica dos reservatórios da Bacia do Rio Segura, na 
Espanha. Nesse projeto, a equipe utilizou VANTs para fotogrametria, veículos aquáticos de 
superfície para levantamentos batimétricos e Veículos de Operação Remota (ROVs) para 
levantamentos batimétricos e medições de qualidade da água para testar o potencial e custos 
de drones com sensores para “proporcionar modelos digitais de superfícies de reservatórios 
com alta resolução especial e altimétrica”.158 O preço do projeto e fabricação das sondas e 
sua integração em diferentes drones variou entre US$ 10.500 e US$ 16.000; considerando a 
qualidade dos resultados e as reduções de tempo, foi avaliado que os custos dessas técnicas 
batimétricas usando drones eram 75% mais baixos do que na batimetria tradicional.159

Inspeção de esgoto

Há também algumas indicações de que drones poderiam ser úteis para a inspeção de redes 
de esgoto e tubulações coletoras. Um exemplo é a iniciativa ARSI (Aerial Robot for Sewer 
Inspection), financiada pela UE, um projeto revolucionário que testa o uso de um Microveículo 
Aéreo (MAV) para inspeção de esgotos160.

156 https://www.dronedeploy.com/resources/stories/drone-mapping-impoverished-neighborhoods/
157 Williams, A. (2018) Flying High: How Water is Adopting Drones, en https://www.waterworld.com/international/utilities/article/16201296/

flying-high-how-water-is-adopting-drones
158 Erena, M., et al (2019) Use of Drones for the Topo-Bathymetric Monitoring of the Reservoirs of the Segura River Basin, en https://www.mdpi.

com/2073-4441/11/3/445 
159 Ibid
160 Echord (2019) ARSI – Aerial Robot for Sewer Inspection, en http://echord.eu/essential_grid/arsi-aerial-robot-for-sewer-inspection/index.

html
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A ARSI mantém o operador em mente e inclui um projeto de plataforma baseado em 
múltiplos sensores de última geração. Atualmente, o trabalho está focado principalmente em 
desenvolver tarefas de inspeção para dar apoio aos trabalhadores no local, mas, no futuro 
próximo, o trabalho se concentrará em inspeção estrutural automática, substituindo o olho 
humano, e também em detecção de gases perigosos e coleta de amostras.161

Dados por sensoriamento remoto de imagens de satélite

Como a gestão de recursos hídricos (GRH) é um importante desafio global, um investimento 
em imagens de satélite seria uma solução mais escalável. Drones não têm escalabilidade para 
certas aplicações, como inspecionar grandes extensões de reservatórios de água; enquanto 
instrumentos de sensoriamento remoto em satélites proporcionam uma perspectiva única para 
as medições diretas e indiretas de quase todos os componentes do ciclo hidrológico. Com o 
aumento contínuo no número de satélites lançados na última década, informações baseadas 
em satélites oferecem oportunidades sem precedentes para ajudar e melhorar a GRH no 
mundo todo. Isso pode ser observado nos benefícios que o sensoriamento remoto oferece, 
uma vez que imagens de satélite podem ser usadas como uma ferramenta para proporcionar 
informações continuamente monitoradas de qualidade da água, permitindo, assim, identificar 
e minimizar as fontes de poluentes que se mostraram prejudiciais para a vida humana e a 
vida aquática.162 Os sensores usados em sensoriamento remoto por satélite são capazes de 
fornecer informações essenciais para apoiar a gestão hídrica e a monitoração da evolução 
de riscos e seu impacto potencial. Embora esses sensores estejam em seu estágio inicial e 
enfrentem muitas limitações e desafios no contexto da GRH, a grande cobertura espacial e 
resolução temporal que eles oferecem significa que podem proporcionar informações quase 
mundiais em tempo quase real.163

161 Williams, A. (2018) Flying High  : How Water Is Adopting Drones, en https://www.waterworld.com/international/utilities/article/16201296/
flying-high-how-water-is-adopting-drones

162 Saad, H., (2016) Water Quality Assessment Using Satellite Remote Sensing, en https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016cosp...41E.801H/
abstract

163 Sheffield, J., et al (2018) Satellite Remote Sensing for Water Resources Management: Potential for Supporting Sustainable Development in 
Data-Poor Regions, en https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2017WR022437
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5.2. Oportunidades e desafios 

Embora os drones abram uma infinidade de oportunidades e aplicações 
potenciais, eles também podem trazer dificuldades. Por um lado, a tecnologia 
pode ser vista como madura no sentido de que existem atualmente múltiplos 
modelos comerciais para os quais há um mercado relativamente claro e 
crescente. Por outro lado, a ampla adoção deles é restringida simultaneamente 
pela falta ou pela rigidez dos marcos jurídicos e regulatórios. 164 

A adoção ampla de drones trará consigo muitos desafios referentes a 
questões de responsabilidade nacional, treinamento de operadores, perda 
ou dano de equipamentos, limites de distância e capacidade de peso, 
regulações governamentais, preocupações com privacidade e limites 
de tempo para implementação. Especialmente por uma perspectiva  
 
de governança, desafios em termos de segurança dos drones, manutenções 
de segurança, confiabilidade tecnológica, resiliência a ameaças cibernéticas e 
cumprimento das regulações terão que ser abordados.

O impacto que os drones terão sobre o ambiente é um tanto controverso. As 
preocupações relacionam-se principalmente aos níveis aumentados de poluição 
sonora e vibrações, bem como poluição luminosa e o impacto que isso terá 
sobre os humanos e a vida silvestre.165 Em áreas urbanas, os níveis de ruído 
podem exceder os desejáveis ou mesmo os limites legais, uma variável que 
influenciará a aceitação dessa tecnologia pela população civil.

Similarmente, há também preocupações referentes a consumo de energia, 
emissões e sustentabilidade de modo geral do transporte baseado em drones.166 
O setor de aviação em geral é, atualmente, um grande contribuidor para as 
emissões mundiais de CO2. Portanto, a questão é se os drones são mais eficientes 
em termos de energia do que os modos de transporte existentes usados em, por 
exemplo, entrega de cargas. O uso aumentado de drones também aumentará 
a demanda de eletricidade. Estudos afirmam que a eficiência energética das 
entregas por drones é limitada a transporte de curta distância de cargas leves.167 
Além disso, energia também será necessária para manter a infraestrutura, como 
centros de distribuição, depósitos e instalações de recarga de baterias. Os 
pesquisadores ainda estão estudando configurações eficientes para drones que 
possam minimizar o impacto ambiental.

Por fim, quanto às condições para implantação em países em desenvolvimento, 
os requisitos tecnológicos mais básicos podem representar também barreiras 
para a adoção. Esses requisitos incluem acesso a energia elétrica para recarga, 
acesso a peças de reposição, além do poder de computação necessário para 
processar os dados a fim de gerar mapas, modelos e outros resultados.168

164 Sandvik, K. (2017) African Drone Stories, Behemoth A Journal on Civilization, 2015, Volume 8, Issue 2, en https://ssrn.
com/abstract=3060768
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6. Realidade virtual e 
realidade aumentada

A realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA) têm o potencial de se tornar a próxima 
grande plataforma de computação, com novos mercados a serem criados e mercados existentes 
a serem revolucionados. Não há falta de exemplos de como RV e RA podem reformular as 
maneiras existentes de fazer as coisas conforme a tecnologia avançar e os preços caírem.169 
“Virtualidade” é definida como uma capacidade da mídia de mostrar elementos ou mundos 
virtuais criados por computação gráfica ou elementos visuais adotando uma perspectiva 
baseada na experiência e experimentada pelo usuário por meio de imersão ou telepresença no 
ambiente.170 Embora tanto a RV como a RA proporcionem experiências imersivas e interativas, é 
importante distinguir entre elas, uma vez que têm diferentes usos, tecnologias e oportunidades 
de mercado.

A realidade virtual (RV) é uma “interface intuitiva” associada a dispositivos avançados de 
entrada e saída que permitem que uma pessoa interaja com um computador e dados de uma 
maneira naturalista, por meio da geração de experiências multissensoriais interativas e imersivas 
em tempo real situadas em, e artificialmente induzidas por, um ambiente virtual tridimensional 
responsivo gerado por computador.171 Ela pode inserir o usuário em um mundo imaginado ou 
replicado (videogames, filmes ou simuladores de voo) ou simular presença no mundo real 
(assistir a um evento esportivo ao vivo). Uma vez imerso, o usuário pode interagir com objetos 
no ambiente virtual e ver as imagens exibidas atualizadas para corresponder à perspectiva 
do usuário. Os ambientes virtuais tridimensionais (3D) podem facilitar o design conceitual e 
seu entendimento, permitindo que o design seja pré-visualizado e experimentado em escala 
natural por uma perspectiva de primeira pessoa. A tecnologia de RV tem sido amplamente 
usada para muitas aplicações em vários campos, como usos militares e treinamento médico, 
saúde, educação e aplicações de engenharia.172

A realidade aumentada (RA) é um tópico de pesquisa bem estabelecido dentro do campo da 
interação humano-computador que tem recentemente atraído nova atenção devido ao anúncio 
por importantes fornecedores de hardware de dispositivos de RA de baixo custo para o mercado 
de massa, à padronização melhorada, maior poder computacional e precisão de sensores.173 Em 
oposição à imersão completa da RV, aplicações de RA são baseadas nas capacidades de uma 
câmera de capturar dados do mundo real e combinar informações de fontes reais e virtuais, 
proporcionando, assim, uma versão ampliada de nossa realidade existente com uma camada 
adicional de informações digitais de tal modo que pareçam um único ambiente.174

169 Goldman Sachs Group (2016) Profiles in Innovation: Virtual & Augmented Reality, Understanding the Race for the Next Computing Platform, 
en https://www.goldmansachs.com/insights/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf 
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A maturação das tecnologias de RV e RA prenuncia uma mudança fundamental da internet das 
informações para a internet das experiências, em que experiências substituem informações 
como a unidade básica.175 Em seu relatório de 2016, a Goldman Sachs previu que o setor 
alcançaria um valor de US$ 80 bilhões por ano (US$ 35 bilhões em software e US$ 45 bilhões 
em hardware) até 2025. A maior parte de suas aplicações atuais tem estado associada a 
mercados de bens de consumo, uma vez que a simulação de produtos, som, dados de GPS 
e riqueza de mídias contribui para o valor da experiência, permitindo que os consumidores 
interajam com produtos virtuais. No entanto, o potencial de RV e RA é extremamente 
diversificado e se estende para muito além do espaço do consumo. De acordo com a Goldman 
Sachs, quase metade da receita da indústria será gerada no setor público e de negócios, com 
atendimento de saúde e engenharia como as áreas de uso mais promissoras.176

As propriedades de imersão da RA encontraram aplicações também no setor de água. Isso pode 
ser observado no projeto Augmented Facility Management desenvolvido pelo Departamento 
de O&M da ACCIONA Agua na estação de tratamento de água de La Almunia de Doña 
Godina, em Zaragoza, Espanha. Combinando realidade virtual e aumentada, esse projeto vem 
aplicando tecnologias anteriormente não imaginadas para o processo de tratamento de água. 
RV e RA tornaram-se ferramentas ideais para aprendizado e treinamento de funcionários 
envolvidos na operação e manutenção de estações de tratamento de água. Os ambientes de 
treinamento permitem que os funcionários sejam virtualmente imersos nessas instalações, 
permitindo-lhes se familiarizar com as tarefas operacionais cotidianas da estação e aprender 
sobre suas características sem ter que visitá-la fisicamente.177 

6.1. Estudos de casos 

A disponibilidade de dados está crescendo continuamente em muitas partes do mundo. Ao 
mesmo tempo, “Big Data” podem se tornar tão complexos que são difíceis de processar e 
analisar, o que aponta para a necessidade de métodos de visualização que integrem informações 
complexas enquanto filtram os dados relevantes para uma necessidade específica.178 RV e RA 
podem ser usados como interfaces amigáveis para permitir que trabalhadores e especialistas 
compreendam os dados e tomem decisões melhores.

As Redes de Distribuição de Água (RDA) poderiam se beneficiar muito dessas inovações. 
RDA são redes complexas de múltiplas fontes de água e estações de tratamento de água 
que incluem segmentos de tubos, conexões, fontes de água, tanques de água e estações 
e válvulas de bombeamento179 Conforme destacado por Loucks (2012), qualquer pessoa 
associada atualmente a planejamento e gestão de recursos hídricos com certeza é exposta 
a modelos de computador, e possivelmente auxiliada por eles. Simulações de abastecimento 
e distribuição de água são usados para visualizar todas as informações de sistemas de 
distribuição de água e construir modelos hidráulicos de cenários operacionais das fontes de  
 
 

175 Ibid
176 Goldman Sachs Group (2016) Profiles in Innovation: Virtual & Augmented Reality, Understanding the Race for the Next Computing Platform, 
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água até os usuários finais. Os construtores de modelos precisam fornecer aos planejadores 
e gestores informações significativas, compreensíveis, úteis, acuradas e oportunas que os 
ajudem a entender melhor o sistema, seus problemas e maneiras alternativas de lidar com 
eles.180

No entanto, sistemas de simulação tradicionais de RDA visualizam resultados usando 
plataformas, textos e tabelas bidimensionais, que não são fáceis de entender, pois exigem 
conhecimento e experiência profissionais em sistemas de distribuição de água. Nossos 
métodos e habilidades de modelagem permanecem limitados em comparação com os 
múltiplos processos físicos, bioquímicos, ecológicos, sociais, jurídicos e políticos que governam 
o desempenho de sistemas de recursos hídricos.181 Como dados puros não têm significado 
sem contexto, uma técnica de visualização adequada é necessária para dar apoio a gestores 
e tomadores de decisões do setor.182

As tecnologias de RV e RA podem, assim, ser combinadas com simulações avançadas para 
determinar ações recomendadas, consequências esperadas, pessoal responsável e custos 
estimados. Técnicas modernas de visualização geoespacial que sejam apropriadas para 
tomadores de decisões devem fazer uso da infraestrutura completamente automatizada que 
pode ligar dados a visualização interativa. Portanto, tal estrutura deve possibilitar que a exibição 
de dados, sejam históricos, obtidos por sensores ambientais ou resultados de modelos, seja 
continuamente ampliada com novos dados inseridos manualmente ou automaticamente por 
sensores ou telefones celulares.183

Além disso, ela também pode reunir conhecimentos de outras fontes de informações on-
line, todas compiladas em uma enorme quantidade de dados físicos, ambientais, ecológicos, 
econômicos e sociais espacialmente e temporalmente indexados necessários para que 
possam ser analisados praticamente por qualquer pessoa.184 Por exemplo, um aplicativo de 
crowdsourcing do Brasil chamado Sem Dengue cria um mapa virtual que ajuda as autoridades 
relevantes a combater dengue, zika e chikungunya com mais eficiência e informa os usuários 
sobre os centros de saúde que eles podem procurar. Esse aplicativo também permite 
que os cidadãos comuniquem áreas de reprodução potencial do mosquito Aedes aegypti 
com fotografias e geolocalização, possibilitando que prefeituras e órgãos governamentais 
relevantes atuem rapidamente.185 

Wu, Gao e Chang (2012) desenvolveram um sistema de simulação de cenários de RV para 
Redes de Distribuição de Água com um conjunto de ferramentas integrado EPANET.186 para 
melhorar o desempenho e os serviços de companhias de água e, ao mesmo tempo, reduzir o 
custo operacional. Seu estudo de caso integrou um sistema de simulação por RV a modelos 
hidráulicos e de qualidade da água, permitindo a criação de cenários operacionais em tempo 
real da RDA. Por meio do sistema, os usuários poderiam visualizar cenários hidráulicos 
dinâmicos em atualização em ambientes virtuais tridimensionais e executar operações como 
modificação da programação das bombas, realização de uma simulação por período estendido  
 
 
180 Loucks, D. P. (2019) Water Resource Management Modeling in 2050, en https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/9780784412077.ch36 
181 Ibid
182 Chai, C. (2009) X3D-Based Virtual Reality Experiences in Water Museum Exhibitions, en https://ieeexplore.ieee.org/document/5166858 
183 Mastrangelo, P. (2018) Water and Sanitation: Innovations You Didn’t Know Were From Latin America and the Caribbean, en https://

publications.iadb.org/en/water-and-sanitation-innovations-you-didnt-know-where-latin-america-and-caribbean; 
Mannschatz, T., et al (2015) Visualization of Water Services in Africa: Data Applications for Nexus Governance, en https://www.researchgate.net/

publication/268515148_Visualization_of_Water_Services_in_Africa_Data_Applications_for_Nexus_Governance
184 https://ieeexplore.ieee.org/document/5166858 
185 BID (2016) Beating Zika Through Crowdsourcing, en https://blogs.iadb.org/agua/en/3953/
186 EPANET é uma aplicação de software usada em todo o mundo para construir modelos de sistemas de distribuição de água. Foi desenvolvida 

pela Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados Unidos como uma ferramenta para compreender o movimento e destino de 
constituintes da água potável dentro de sistemas de distribuição e pode ser usada por muitos tipos diferentes de aplicações em análise de 
sistemas de distribuição.” Fonte: https://www.epa.gov/water-research/epanet
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e coleta de informações de consumo de energia de bombas, níveis de tanques, vazão nos 
canos, velocidade e pressão das válvulas. O conceito também poderia ser potencialmente 
estendido para combinar-se a outros modelos relacionados a sistemas de água urbanos, como 
modelos de vazamentos ou restauração para ajudar as companhias de água a compreender 
a complexidade de sistemas de água urbanos e orientar suas operações de rotina, além de 
proporcionar treinamento para os funcionários.187 

Uma ideia similar foi aplicada pela empresa francesa Schneider Electric para seu produto 
“EcoStruxure Augmented Operator Advisor”. Eles usam RA para colocar informações e 
conhecimentos contextuais ao alcance dos trabalhadores de manutenção, combinando 
objetos físicos da vida real com objetos virtuais.188 Os objetos são ligados a bancos de dados 
contendo manuais digitalizados, dados de processos, guias de solução de problemas e outras 
informações que podem ajudar a aumentar a eficiência e reduzir os custos de manutenção. 
Usando esse software, os técnicos de estações de tratamento de água podem apontar um 
smartphone ou tablet para uma área, um ativo ou uma bomba específica e obter dados em 
tempo real, como volume, vazão e outras informações críticas para uma manutenção efetiva. 
Tal acesso instantâneo a informações críticas encurta o tempo de resposta ao possibilitar que 
um especialista, no local ou mesmo remotamente, diagnostique problemas imediatamente 
com base em informações exibidas no dispositivo móvel. Isso, por sua vez, também reduz o 
consumo de energia (ao identificar ineficiências), limita o erro humano e diminui os custos 
gerais de manutenção.189

RV e RA também podem ser usadas para aperfeiçoar técnicas de visualização geoespacial 
modernas para dar apoio a tomadores de decisões. A escolha do tipo de visualização tem 
uma forte influência para a pessoa que a visualiza e precisa ser selecionada atentamente. Os 
mesmos dados podem produzir tipos diferentes de visualização que, por sua vez, transmitem 
diferentes informações para o usuário. Sistemas de informações geográficas modernos devem 
permitir que dados sejam continuamente adicionados manualmente ou automaticamente por 
sensores ou telefones móveis.190 Nesse sentido, os cidadãos também podem ajudar a reunir 
dados: redes sociais combinadas com dispositivos móveis favorecem a coleta de conteúdo 
geolocalizado gerado pelos usuários em aplicativos relacionados a informações espaciais, 
os chamados Sistemas de Informações Geográficas Voluntárias (SIGV), em que os cidadãos 
ajudam a ampliar, atualizar ou complementar bancos de dados geoespaciais existentes.191

Esse princípio foi aplicado pela SnowWatch, um aplicativo móvel de RA de uso externo para 
a anotação automática de picos de montanha visíveis com metadados geográficos (nome 
do pico, altitude, distância do observador, etc.). O SnowWatch explora um algoritmo de 
aumento da realidade baseado em conteúdo que pega dados da posição e orientação do 
dispositivo do usuário e o conteúdo da vista na tela. Os metadados utilizados para o aumento 
da realidade derivam de um Digital Elevation Model (DEM), que é uma representação 3D da 
superfície da Terra. Embora seu objetivo primário seja atrair turistas, o projeto também visa 
a produzir um repositório de imagens de montanhas anotadas para dar apoio a pesquisas 
ambientais. Por meio da plataforma, os pesquisadores usaram imagens de montanha feitas 
por usuários ou webcams turísticas e extraíram informações sobre neve para lidar com um  
 

187 Wu, W., et al (2012) Virtual Reality Simulation System for Water Supply and Distribution Network, en https://www.researchgate.net/
publication/262312728_Virtual_reality_simulation_system_for_water_supply_and_distribution_network

188 https://www.se.com/th/en/work/services/field-services/industrial-automation/performance-optimization-services/ecostruxure-
augmented-operator-advisor.jsp

189 Schneider Electric (2019) New Perspectives on IT and OT System Integration for the Water Industry, en  https://www.schneider-electric.com/
en/download/document/998-20619554/

190 Mannschatz, T., et al (2015) Visualization of Water Services in Africa: Data Applications for Nexus Governance, en https://www.researchgate.
net/publication/268515148_Visualization_of_Water_Services_in_Africa_Data_Applications_for_Nexus_Governance

191 Mongelli, A., et al (2016) Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics, en https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-
40621-3
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problema de gestão hídrica em que a neve é um fator determinante. 
O conceito foi testado no Lago de Como, um lago regulado no norte 
da Itália com um regime hidrometeorológico alpino caracterizado por 
abundância de água no final da primavera e outono devido às chuvas 
e derretimento da neve. Experimentos preliminares mostram que as 
informações sobre neve extraídas de um único stream de webcam na 
captação do lago podem ser usadas para identificar pontos de ação 
com desempenho comparável aos dependentes dos dados oficiais 
de boletins sobre neve.192 

RV e RA têm um importante papel a desempenhar em comunidades 
locais, oferecendo maneiras para comunicar visualmente ideias, 
habilidades e conhecimento de um modo que supera barreiras de 
letramento tão frequentemente enfrentadas em programas de 
educação e treinamento.193 Mensagens vívidas que utilizam imagens 
fortes relacionadas aos sentidos podem possibilitar que o cérebro 
assimile e processe informações mais efetivamente, tornando 
concretas representações abstratas e influenciando a capacidade ou 
motivação das pessoas para examinar atentamente as informações, 
o que permite maior elaboração cognitiva.194 Em um projeto piloto 
recente, um aplicativo de treinamento com RV foi desenvolvido para 
lidar com água e saneamento rurais em um Telecentro Comunitário 
Multipropósito em Nakaseke, Uganda. Em Nakaseke, 60% dos 
moradores são analfabetos funcionais e, portanto, tradicionalmente 
excluídos de ferramentas e recursos modernos como computadores 
e bibliotecas, que oferecem primariamente informações e aplicações 
baseadas em texto. Um modelo de RV foi construído usando o 
ambiente da comunidade local para tratar de problemas básicos que 
levam a doenças transmitidas pela água, com ênfase em pistas visuais 
e auditivas para transmitir a mensagem.195

Similarmente, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a Companhia 
de Saneamento do Paraná (SANPAR), usou RA para ensinar crianças 
sobre acesso a serviços de água e saneamento durante uma exposição 
de três meses em Curitiba, Brasil.196 Em outro local, a campanha de 
marketing The Hidden Dangers foi criada pela WATERisLIFE, Ntropic+ 
Tactic e Ray Tintor da Mssngpeces para educar crianças na Tailândia 
sobre os perigos invisíveis da água poluída e lhes mostrar, pelo uso 
de uma plataforma de RV, como filtrar com segurança a sua água.197 

 
 
 
 
 
192 Ibid
193 Lockwood, D. (2010) Virtual Reality in Africa, en https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/

digc.13.1.3.3214
194 Bailey, J., et al (2014) The Impact of Vivid Messages on Reducing Energy Consumption Related to 

Hot Water Use, en https://www.researchgate.net/publication/276089761_The_Impact_of_Vivid_
Messages_on_Reducing_Energy_Consumption_Related_to_Hot_Water_Use

195 Lockwood, D. (2010) Virtual Reality in Africa, en https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/
digc.13.1.3.3214

196 http://www.tratabrasil.org.br/comunicacao/acoes-do-trata-brasil/exposicao-pastoral-da-crianca
197 Singletary, C. (2017) Hidden Dangers Uses VR to Raise Awareness on Clean Water Shortage, en https://

uploadvr.com/hidden-dangers-uses-vr-raise-awareness-clean-water-shortage/ 
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A demanda crescente por profissionais qualificados especializados 
em gestão de água e esgoto suscita a preocupação de que uma 
abordagem tradicional de sala de aula ou de aprendizagem pela 
prática não seja suficiente. Essas insuficiências derivam da quantidade 
de conteúdo que precisa ser coberta, dos riscos do treinamento 
em um ambiente ao vivo e do tempo necessário para adquirir a 
especialização requerida. Para ajudar a amenizar essas preocupações 
crescentes, a Festo Didactic e a EON Reality criaram um simulador 
Virtual Reality Water and Wastewater, que mostra vários cenários que 
permitem que os usuários interajam com uma estação de tratamento 
de água virtual, operem máquinas e executem procedimentos de 
emergência.198 

Uma nova experiência de realidade aumentada Clean Seas, criada 
pela MeshMinds, um estúdio de tecnologia criativa de Cingapura, 
agora permite que as audiências experimentem uma imersão no 
desafio de lidar com o problema do lixo marinho. Trabalhando com 
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e 
o artista cingapuriano André Wee, a MeshMinds criou um oceano 
virtual cheio de criaturas marinhas feitas de lixo plástico. Por meio de 
uma interação simples, as pessoas podem “limpar” o mar e assumir 
um compromisso social facilmente compartilhável on-line.199

198 https://www.eonreality.com/portfolio-items/virtual-reality-training-platform/
199 Programa Ambiental de la ONU (2019) New #CleanSeas Augmented Reality Experience Merges the Real 

World and the Virtual, en https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-cleanseas-
augmented-reality-experience-merges-real-world-and-virtual
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6.2. Oportunidades e desafios

Oportunidades

O uso de RV mostrou-se confiável para: comunicação rápida de informações significativas 
de projetos para as partes interessadas; redução de custos por não requerer versões no 
“mundo real” de modelos de ativos a serem construídos ou usados; maior disponibilidade 
em comparação com recursos físicos limitados, possibilitando mais oportunidades, e mais 
frequentes, de experimentar e interagir com o ambiente simulado; maior segurança por 
proporcionar ambientes e interações altamente realistas sem nenhum dos riscos físicos; e 
consistência de simulação e treinamento para todos os usuários.

Desafios

Um obstáculo importante para a implementação da RV é o alto custo da tecnologia. Isso se 
deve ao preço elevado da produção do equipamento de RV e ao fato de que muitas empresas 
têm, basicamente, o monopólio, já que a concorrência de mercado é muito escassa. Em termos 
do setor de água, a RV mostrou-se ainda mais dispendiosa, uma vez que a visualização e 
simulação de estações de água requer um uso extensivo de software integrado, como SIG, 
projetos assistidos por computador, dados multimídia e técnicas de RV baseadas na World 
Wide Web.200 

O custo não é o único desafio que a RV tem que superar para se tornar acessível para amplo 
uso. Ainda não sabemos quais podem ser os efeitos para a saúde do uso dessa tecnologia 
por um longo prazo. No entanto, o que sabemos é que houve efeitos colaterais temporários, 
como visão embaçada, náusea, dores de cabeça e enjoo, derivados do uso excessivo de 
equipamento de RV.201 

200 Jamei, E., et al (2017) Investigating the Role of Virtual Reality in Planning for Sustainable Smart Cities, en https://www.researchgate.net/
publication/320788938_Investigating_the_Role_of_Virtual_Reality_in_Planning_for_Sustainable_Smart_Cities 

201 Wolwort, K. (2019) 5 Major Challenges for the VR Industry, en https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/5-major-challenges-of-
vr-industry
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ANEXO 1: ODS 6 Metas e Indicadores

ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 
e saneamento para todos

Objetivos Indicadores

6.1

Até 2030, alcançar o acesso 
universal e equitativo a água 
potável e segura para todos.

Água potável (6.1.1): Um serviço de água potável com 
gestão segura é definido como uma fonte de água potável 
melhorada que esteja presente no local e disponível quando 
necessária, e livre de contaminação fecal e contaminantes 
químicos prioritários. Fontes de água melhoradas 
incluem água encanada, poços artesianos ou tubulares, 
poços cavados protegidos, nascentes protegidas e água 
engarrafada ou entregue.

6.2

Até 2030, alcançar o acesso 
a saneamento e higiene 
adequados e equitativos para 
todos, e acabar com a defecação 
a céu aberto, com especial 
atenção para as necessidades 
das mulheres e meninas e 
daqueles em situação de 
vulnerabilidade.

Saneamento (6.2.1a): Um serviço de saneamento com gestão 
segura é definido como uma instalação sanitária melhorada 
que não seja compartilhada com outras residências e em que 
excrementos são descartados de forma segura no próprio 
local ou transportados e tratados em outro local. Instalações 
sanitárias melhoradas incluem descarga automática ou 
manual conectada a uma rede de esgotamento, uma fossa 
séptica ou latrina de poço, latrina de poço melhorada com 
ventilação, banheiro seco para compostagem ou latrina de 
poço com cobertura.

Higiene (6.2.1b)*: Uma instalação básica para lavagem das 
mãos é definida como uma instalação com água e sabão 
disponíveis no local. Instalações para lavagem das mãos 
podem ser fixas ou móveis e incluir uma pia com água de 
torneira, baldes com torneiras, tippy-taps (recipientes de 
água acionados com os pés) e jarras ou bacias destinadas 
à lavagem das mãos. Sabão inclui sabão em barra, sabão 
líquido, detergente em pó e água com sabão, mas não inclui 
cinzas, terra, areia ou outros agentes de limpeza das mãos.

6.3

Até 2030, melhorar a 
qualidade da água, reduzindo 
a poluição, eliminando despejo 
e minimizando a liberação de 
produtos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo à metade 
a proporção de águas residuais 
não tratadas e aumentando 
substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente.

Tratamento de águas residuais (6.3.1): Águas residuais são 
geradas por residências, como esgoto e como lodos fecais, e 
por atividades econômicas. Tratados com segurança significa 
que as águas residuais passaram por tratamento suficiente 
para seu lugar de despejo pretendido (por exemplo, lago, rio, 
oceano ou solo) ou uso posterior (por exemplo, agricultura). 

Qualidade da água (6.3.2): A qualidade geral da água no 
ambiente é estimada com base em um conjunto de cinco 
parâmetros essenciais para corpos de água superficiais e 
três para corpos de água subterrânea, que informam sobre 
as principais deficiências na qualidade da água presentes 
em muitas partes do mundo. Para águas superficiais, esses 
parâmetros são oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, 
nitrogênio, fósforo e pH, e, para águas subterrâneas, são 
condutividade elétrica, nitrato e pH.
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6.4

Até 2030, aumentar 
substancialmente a eficiência 
do uso da água em todos os 
setores e assegurar retiradas 
sustentáveis e o abastecimento 
de água doce para enfrentar 
a escassez de água, e reduzir 
substancialmente o número 
de pessoas que sofrem com a 
escassez de água.

Uso eficiente da água (6.4.1): A eficiência no uso da água 
é definida como o valor agregado em dólares americanos 
por volume de água retirado, em metros cúbicos, por uma 
determinada atividade econômica. Alguns setores, por 
exemplo, agricultura, indústria, energia e abastecimento 
municipal de água, são particularmente relevantes devido ao 
seu uso elevado de água. 

Estresse hídrico (6.4.2): O nível de estresse hídrico é definido 
como a proporção entre as retiradas totais de água doce por 
todas atividades econômicas e o total de recursos de água 
doce disponíveis, depois de levar em conta os requisitos 
de vazão ambiental. Os requisitos de vazão ambiental são 
essenciais para manter a saúde e resiliência do ecossistema. 

6.5

Até 2030, implementar a gestão 
integrada dos recursos hídricos 
em todos os níveis, inclusive 
via cooperação transfronteiriça, 
conforme apropriado.

Gestão integrada de recursos hídricos (6.5.1): O grau de 
implementação da gestão integrada de recursos hídricos 
(GIRH) é avaliado por meio de quatro componentes 
essenciais da GIRH: ambiente favorável, instituições e 
participação, instrumentos de gestão e financiamento.

Cooperação hídrica transfronteiriça (6.5.2): Um arranjo para 
cooperação hídrica é um tratado, convenção, acordo ou 
outro arranjo formal bilateral ou multilateral entre países 
ripários que proporcione um padrão para a cooperação na 
gestão hídrica transfronteiriça. Os critérios para um arranjo 
“operacional” incluem: existência de um corpo conjunto, 
comunicação formal regular entre os países ripários, planos 
ou objetivos de gestão conjuntos ou coordenados e uma 
troca regular de dados e informações. 

6.6

Até 2020, proteger e restaurar 
ecossistemas relacionados com 
a água, incluindo montanhas, 
florestas, zonas úmidas, rios, 
aquíferos e lagos.

Ecossistemas relacionados com a água (6.6.1): Relaciona-se 
a mudanças na extensão de ecossistemas relacionados com 
a água ao longo do tempo e inclui dados sobre a extensão 
espacial de ecossistemas relacionados com a água e a 
quantidade e qualidade de água dentro deles. Atualmente, 
informações sobre a extensão espacial de ecossistemas 
relacionados com a água, mais especificamente lagos, rios e 
estuários, estão disponíveis por meio de dados de satélite. 

6.A

Até 2030, ampliar a cooperação 
internacional e o apoio à 
capacitação para os países em 
desenvolvimento em atividades 
e programas relacionados à 
água e saneamento, incluindo a 
coleta de água, a dessalinização, 
a eficiência no uso da água, 
o tratamento de efluentes, a 
reciclagem e as tecnologias de 
reuso.

Cooperação internacional (6.a.1): Este indicador rastreia a 
quantidade de assistência oficial ao desenvolvimento (AOD) 
relacionada a água e saneamento que está incluída em um 
plano de despesas coordenado pelos governos. Um plano 
de despesas coordenado pelos governos é definido como 
um plano/orçamento de financiamento em nível nacional ou 
subnacional, avaliando claramente os recursos financeiros 
disponíveis e estratégias para financiar necessidades futuras.

6.B

Apoiar e fortalecer a 
participação das comunidades 
locais, para melhorar a gestão da 
água e do saneamento.

Participação das comunidades locais (6.b.1): Esse termo 
se refere à existência de procedimentos definidos por lei 
ou políticas públicas para a participação das comunidades 
locais no planejamento de água e saneamento, bem como a 
extensão dessa participação. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6 
http://dataportal.unwater2.rw1.co.za/)

* Isto aparece neste portal de dados da ONU, mas não em outras fontes da ONU
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