ANEXO 2 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS MEDIDAS
ADAPTATIVAS
PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO 3.0 - RELATÓRIO DA
APLICAÇÃO DE METODOLOGIA CUSTO/BENEFÍCIO
(ECONOMICS OF CLIMATE ADAPTATION)

O presente documento trata-se do Anexo 2 do PRODUTO 3.0 - Relatório da aplicação de
metodologia custo/benefício (Economics of Climate Adaptation) em região e setor acordados,
conforme previsto no Plano de Ação (Produto 1) do Contrato Administrativo Nº 001 /2012,
Processo Nº 02000.001975/2011-41 do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
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1

INTRODUÇÃO

Esse anexo visa complementar as informações dispostas na seção 8.2 do “Produto 3- Produto
3.0 - Relatório da aplicação de metodologia custo/benefício (Economics of Climate
Adaptation)”.
Esse documento apresenta de forma detalhada as medidas adaptativas e os resultados da
simulação de aplicação das mesmas na Bacia PCJ. Primeiramente são descritas as medidas que
foram avaliadas segundo a Análise Custo Benefício – ACB. Para tanto, a simulação de aplicação
das medidas foi feita de duas maneiras: no primeiro momento as medidas foram simuladas
individualmente e sua influência na quantidade e/ou qualidade da água da Bacia do PCJ
analisada. No segundo momento foram feitas combinações de duas medidas, que foram
simuladas como se fossem implementadas conjuntamente, no mesmo período de tempo.
Além disso, o documento traz uma breve descrição de outras medidas adaptativas que não
foram avaliadas segundo a Análise Custo Benefício por conta da sua complexidade, mas são
importantes alternativas para um cenário de escassez hídrica e diminuição da qualidade da
água.
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2

MEDIDAS ADAPTATIVAS AVALIADAS SEGUNDO ANÁLISE CUSTO BENEFÍCIO
2.1

(A) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E ADUTORAS

Objetivo da medida
Aumentar a capacidade de reservação de água do sistema, a fim de aumentar a confiabilidade
e atender a demanda hídrica dos usuários.
Descrição geral da medida
Barragem é uma barreira artificial construída em um curso de água para
retenção/represamento de grandes volumes de água. São construídas desde a antiguidade,
com o objetivo de reduzir o impacto dos períodos de estiagem e cheia, através do
armazenamento de grandes quantidades de água das chuvas e da vazão do rio, onde a
barragem está localizada.
Esse armazenamento possui múltiplos usos finais, como consumo humano, irrigação,
fornecimento de água para indústria, produção de energia, dessedentação de animais etc.
Apesar dos benefícios oriundos da construção de barragens, existem impactos negativos do
ponto de vista socioambiental, tais como a modificação no balanço hídrico, o aumento da
superfície de evaporação e o deslocamento compulsório de população.
Aplicação no estudo
No contexto do estudo, foram analisados propostas e projetos de construção de barragens já
existentes para a bacia do PCJ, a fim de escolher uma como medida.
Verificou-se que, em virtude do aumento de vazão outorgada no rio Jaguari de 1.870 m³/h
para 2.400 m³/h, a partir de 2009 para a Refinaria de Paulínia (Replan), o Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), em parceria com o Comitê PCJ, elaborou um programa de
ações que deve ser implementado na área de influência da Refinaria.
Dentre as ações programadas, destaca-se a elaboração de um estudo feito pela (ENGECORPS,
2008) (2008) para identificar áreas potencias para construção de barragens e adutoras na
bacia PCJ. O estudo identificou sete eixos barráveis possíveis:





Panorama e Pedreira no rio Jaguari, a montante da confluência com o rio
Camanducaia;
Rubinho, Duas Pontes e Camanducaia no rio Camanducaia;
Cosmópolis, no rio Jaguari, a jusante da confluência com o rio Camanducaia;
Pirapitingui, no Ribeirão Pirapitingui, afluente do rio Jaguari em Cosmópolis, a jusante
da foz do Camanducaia.

Os estudos hidrológicos elaborados mostraram que a operação conjunta dos reservatórios de
Duas Pontes no rio Camanducaia e Pedreira no rio Jaguari, resultariam em ganhos na
disponibilidade hídrica entre 7,0 e 11 m³/s, tendo como base a Q95%, a maior entre os eixos
barráveis estudados.
Em relação ao impacto na qualidade da água, a operação conjunta dos reservatórios de Duas
Pontes no rio Camanducaia e Pedreira no rio Jaguari apresentaram a maior influência na
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qualidade da água no ponto de captação da Replan, com uma redução na DBO de 0,6 mg/L ou
14% em ralação a 2007 (ENGECORPS, 2008).
Através desse estudo, os reservatórios de Duas Pontes no rio Camanducaia e Pedreira no rio
Jaguari, foram identificados como os melhores eixos barráveis possíveis na bacia PCJ e serão,
portanto, os considerados nesta medida para fins deste estudo (seus parâmetros técnicos
como volume útil e vazão máxima de adução foram obtidos do mesmo).
Influência na vazão
Conforme os estudos finais da (PROJECTUS, 2013) (2013) analisadas séries de vazões médias
mensais de 1930 até 2003, que serviram de subsídio para elaboração da vazão de permanência
na barragem de Pedreira e Duas Pontes para 95% de probabilidade, as quais serão adotadas.




Duas Pontes Q95% = 5,40 m3/s
Pedreira Q95% = 6,30 m3/s
Vazão total Q95% = 11,70 m3/s

Custo de implementação da medida
Segundo o cronograma geral de construção e montagem elaborado pela PROJECTUS em 2013
a obra da barragem e adutora de Pedreira levará 650 dias para ser concluída enquanto a obra
da barragem e adutora de Duas Pontes será concluída em 587 dias. No presente estudo será
considerado que as obras levarão 3 anos para serem concluídas em função de possíveis atrasos
que podem ocorrer durante a realização do projeto.
Os custos referem-se à construção das barragens e adutoras, e foram cotados a pedido da
REPLAN:




Duas pontes = R$ 264.502.980 (PROJECTUS, 2013)
Pedreira = R$ 348.025.540 (PROJECTUS, 2013)
Custo total = R$ 612.528.520.
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida A-Barragem
Custo total da medida (mil R$)
612.529
Custo total da medida em VPL (mil R$)
580.734
Benefícios anuais em 2050 (mil R$)
RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
50.558
15.688
Indústria
5.220.303
5.326.581
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
113.670
113.670
Qualidade
-44.524
-9.110
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

5.340.006

0,01
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5.446.829

0,01

2.2

(B) TRANSPOSIÇÃO DE BACIAS

Objetivo da medida
Aumentar o volume de água na área que recebeu a transposição.
Descrição geral da medida
Pode-se definir a transposição de água entre bacias hidrográficas como: “a remoção de água
de um sistema de maior superfície drenada para um sistema onde a superfície drenada é
menor” (CARVALHO, 2005).
A transposição é feita para suprir as necessidades relacionadas à sua escassez ou aumentar a
resiliência da bacia receptora. A transposição em si não constitui um uso, mas propicia os usos
múltiplos como, consumo humano, dessedentação animal, usos industriais, geração de energia
elétrica entre outros.
Ao longo dos séculos os seres humanos desenvolveram diversas formas de garantir sua
demanda hídrica, porém a transposição de águas costuma causar conflitos complexos em
função da interação entre pessoas e comunidades, interesses de ordem política e social e
necessidade de acordos e contratos.
Para que a transposição seja realizada é necessário elaborar um Estudo de Impactos
Ambientais e um relatório de Impactos Ambientais (EIA/RIMA), que leve em consideração a
demanda hídrica futura da região doadora para que a mesma não tenha problemas de
escassez de água.
Aplicação no estudo
No caso da bacia do PCJ, será adotada a transposição do Jaguari-Atibainha, de acordo com
COBRAPE (2013). Nesse estudo foram elaborados alguns cenários com diferentes
possibilidades de vazões transferidas através da transposição e seu respectivo custo associado.
Vale ressaltar que esse estudo requer uma análise complementar capaz de avaliar o impacto
das retiradas sobre a disponibilidade hídrica da bacia doadora.
Para concretizar a transposição Jaguari-Atibainha são necessárias duas adutoras, a primeira
adutora (EE1) leva água do reservatório do Jaguari para o reservatório Pouso Alegre, a segunda
adutora (EE2) transporta água de Pouso Alegre para o reservatório de Atibainha.
Influência na vazão
Considerando os cenários propostos no Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos
para a Macrometrópole Paulista(2013), em que são apresentados diferentes arranjos possíveis
de vazão, optou-se pelo arranjo que possui a melhor relação entre o custo de implementação
e a vazão disponível. Portanto, a vazão transferida para o reservatório de Atibainha será de
5,13 m3/s.
Custo de implementação da medida
A Secretária de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo estima que a conclusão da
transposição do Jaguari-Atibainha se dará 14 meses após o início das obras. No estudo será
considerado o prazo de dois anos, iniciados em 2015, para contemplar eventuais atrasos. O
custo de implementação da medida é de R$ 479.027.510,00.
Resumo dos resultados
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Análise Custo - Benefício da Medida B-Transposição
Custo total da medida (mil R$)
479.028
Custo total da medida em VPL (mil R$)
458.507
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
70.579
0
Indústria
165.355
0
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
0
0
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

235.933

0,15
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2.3

(C) AUMENTO DE EFICIÊNCIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Objetivo da medida
Diminuir as perdas de água na rede de distribuição, aumentando, assim, a disponibilidade
hídrica.
Descrição geral da medida
Diminuir a perda de água durante a distribuição é um objetivo constante na gestão de
demanda. Em resumo, a perda de água é classificada como todos os consumos não
autorizados que determinam aumento no custo de funcionamento ou que impedem a
realização plena da receita operacional. Englobam:



As Perdas Reais (Físicas): originam-se de vazamentos no sistema, em redes, ramais e
acessórios, bem como extravasamentos em reservatórios.
As Perdas Aparentes (Não Físicas): originam-se de consumos não autorizados,
problemas no cadastro e faturamento, bem como imprecisão dos equipamentos de
micromedição.

O Índice de Perdas na Distribuição (IPD) é uma ferramenta importante para determinar
quantitativamente as perdas físicas, sendo um indicador importante para os municípios que
possuem um plano operacional de redução de perdas na distribuição.
Um plano de ação municipal ou estadual que tenha como objetivo reduzir as perdas na rede
deve incorporar as seguintes ações:
 Perdas Reais: pesquisa e reparo de vazamentos não visíveis; estanqueidade de
reservatórios; setorização de redes, sistemas de controle de pressão e modelagem
hidráulica; renovação de redes e ramais;
 Perdas Aparentes: cadastro de consumidores; micromedição; detecção e combate a
fraudes;
 Ações Estruturantes e Gerenciais: adequação da macromedição; gestão informatizada;
cadastro técnico de redes; otimização das rotinas operacionais.
Cada ação supracitada deve ser dividida em um horizonte de curto, médio e longo prazo com a
delimitação das metas do plano e o custo para execução das mesmas (COBRAPE, 2013).
Aplicação no estudo
O IPD é o parâmetro mais utilizado para avaliar as perdas no sistema de distribuição de água.
No caso da Bacia do PCJ esse número é em média de 37% (COBRAPE, 2013), ou seja, a cada
1000 litros de água tratada 370 litros são perdidos no sistema de distribuição antes de
chegarem ao seu local de destino; em toda a Bacia PCJ a perda anual de água no sistema de
distribuição é de 187.379 mil m³.
Baseado em algumas experiências de redução do IPD de municípios que desenvolveram
programas de longo prazo, tais como Limeira, que passou de um IPD de 64% para 16% após
dez anos, e Campinas que em quinze anos reduziu o IPD de 37,7% para 21,8%, foi possível
estabelecer uma meta de redução a fim de atingir o valor de pelo menos 20% de IPD em todos
os municípios da Bacia PCJ de acordo com o ritmo de redução proposto na tabela seguinte.
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Ritmo de redução de perdas.
Meta de IPDFinal

IPDFinal = 20%

Nível de IPDInicial
IPD ≥ 40%

Ritmo de Redução
20% a cada 5 anos

40% < IPD > 25%
25% ≤ IPD > 20%
IPD ≤ 20%

15% a cada 5 anos
10% a cada 5 anos
Manutenção

Fonte: Adaptado (COBRAPE, 2013).
Para que o ritmo de redução seja alcançado, foi elaborado um programa de redução de perdas
que contempla ações de redução aparentes, reais e estruturantes.
O programa de redução de perdas foi alinhado com o plano de investimentos de forma a
aplicar as ações no curto, médio e longo prazo obtendo uma melhora contínua na rede de
distribuição de água.
Considerou-se, baseado no Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a
Macrometrópole Paulista (2013) que as ações iniciam-se com efetiva redução sobre o IPD dois
anos após o início dos investimentos.
De acordo com o ritmo de redução proposto os municípios da Bacia PCJ atingiriam, na sua
totalidade, a meta de 20% de IPD após 30 anos do início dos investimentos, com a manutenção
dos índices dos municípios que já possuíam IPD inferior a 20%.
Influência na vazão
Através do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é possível obter o IPD
atual dos municípios pertencentes à Bacia PCJ. Seguindo a meta de redução de IPD e
obedecendo ao ritmo de redução proposto haverá uma maior oferta de água no sistema.
Quantitativamente, tem-se que a demanda superficial para uso doméstico em 2050, que seria
de 1,93 milhão de m3/dia, é reduzida para 1,5 milhão de m3/dia. A redução da demanda de
água se traduz em significativos 28,6% do total a ser demandado. Para se compreender a
magnitude de tal medida, tem-se que a economia anual em 2050 seria de 428 mil m 3/dia,
equivalente a 156 milhões de m3 por ano.
Custo de implementação da medida
Baseado no Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole
Paulista de 2013 (COBRAPE, 2013), o investimento total para implantação da medida seria de
R$ 11.088.381.000, cujo ritmo de completude será de 32 anos, ou seja, resulta em
investimentos entre 2015 a 2047.
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida C-Redução de perdas
Custo total da medida (mil R$)
11.088.381
Custo total da medida em VPL (mil R$)
7.281.260
Benefícios anuais em 2050 (mil R$)
RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
265.912
194.386
Indústria
912.236
574.772
Rural - dessedentação
1.826
0
Rural - irrigação
4.391
4.391
Qualidade
1.665
3.251
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

1.186.029

0,47
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776.799

0,72

2.4

(D) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Objetivo da medida
Aumentar a qualidade da água, por meio do aumento do sistema de coleta e tratamento de
efluentes.
Descrição geral da medida
O desenvolvimento de regiões urbanas leva à saturação dos recursos hídricos, seja pela
escassez do recurso por conta do aumento da demanda, seja pelo excessivo despejo de esgoto
e dejetos industriais. A ampla coleta e tratamento desse esgoto colaboram para a redução do
impacto causado pelo despejo de efluentes e, consequentemente, para uma melhora na
qualidade da água a jusante. Além de ser uma medida relacionada à saúde pública e à
qualidade ambiental da bacia, a medida colabora no enquadramento dos corpos d´água
segundo a resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005.
Aplicação no estudo
Sendo assim, a Bacia do PCJ tem previsto um orçamento em nível municipal assegurado para a
expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto além de metas assumidas pelas empresas
concessionárias de saneamento básico que atendem a região.
A análise da medida no estudo considerou o proposto pelo Plano de Bacias para um cenário de
aumento da coleta e tratamento de esgoto com base nos recursos financeiros assegurados
para tal na Bacia. A aplicação hipotética desses recursos foi realizada com base em um sistema
de pontuação para definir a quantidade de recursos que seriam alocados em cada município
(COBRAPE, 2014).
Esse ranking considerou entre outros parâmetros, a predisposição municipal na condução de
projetos, a necessidade de verbas além do montante assegurado para a universalização do
tratamento de esgoto, população não atendida pelos serviços de coleta e tratamento, e a
influência do tratamento de esgoto do município na melhora da qualidade da água em seções
estratégicas da bacia, considerado o parâmetro mais importante.
Desta forma, os valores percentuais de aumento do sistema de coleta e tratamento de esgoto
utilizados nesse estudo, são proporcionais ao recurso assegurado na Bacia aplicado para esse
uso em cada município de forma linear para os próximos 8 anos, ou seja, de 2015 a 2022.
Influência na qualidade da água
Os municípios que em 2008 apresentavam índice de eficiência de remoção de DBO acima de
85%, tiveram esse percentual mantido até 2020. Os munícipios com valor inferior tiveram o
índice substituído por 85%.
Os índices de coleta e tratamento de esgoto respeitaram a alocação de recursos com base na
hierarquização dos municípios para 2014. Sendo assim os municípios apresentam diferentes
percentuais de coleta e tratamento de esgoto para esse período que variam entre 46% e 90%
para ambos os casos.
Para o cenário de 2050 foram estimados tetos de 95% de coleta e tratamento de esgoto
gerado, além da manutenção do aumento estabelecido no período anterior.
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É válido ressaltar que para ambos os períodos alguns municípios ficaram de fora da análise já
que não apresentam recursos assegurados para os períodos selecionados no estudo. Isso
explicita que o cenário adotado é conservador, já que, até 2050, há margem para novos
investimentos nestes municípios para que os mesmos aumentem suas taxas de coleta e
tratamento.
Nesse caso não há influência na vazão, ou seja, na quantidade de água. Vale ressaltar, no
entanto, que o aumento da qualidade da água pode acarretar em uma maior disponibilidade
hídrica, onde corpos d´água que não tinham qualidade suficiente para certos usos, como
abastecimento, passariam a tê-la. Esse efeito não foi considerado na aplicação.
Custo de implementação da medida
Segundo o Programa de Efetivação para Enquadramento da Bacia do PCJ (COBRAPE, 2014), o
detalhamento dos recursos assegurados1 e projetados2 foram estendidos para o futuro e
distribuídos linearmente durante o período de 2015 a 2022. De acordo com o programa, em
2008, o valor total disponível para a ampliação dos sistemas de coleta e esgoto era de R$
1.288.609.422, o qual foi ajustado e considerado nesta aplicação.

1

Disponibilizados via PAC, deliberações PCJ, Sabesp, Distrital Capivari Jundiaí, DAEE e Convênio Água
Limpa.
2
Cobrança pelo uso de água, FEHIDRO e Sabesp em alguns municípios.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

13

Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida D-Saneamento
Custo total da medida (mil R$)
1.288.609
Custo total da medida em VPL (mil R$)
1.141.273
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
-34.338
-21.154
Indústria
-62.745
-31.994
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
137.830
339.965
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

40.747

2,15
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286.816

0,31

2.5

(E) REÚSO DE ÁGUAS CINZAS EM RESIDÊNCIAS

Objetivo da medida
Diminuir o consumo residencial de água no vaso sanitário através da utilização de águas cinzas,
diminuindo a pressão sobre a demanda de água de abastecimento.
Descrição geral da medida
As águas cinzas podem ser definidas como águas residuais originárias de chuveiros, lavatórios,
máquinas e tanques de lavar roupa que podem ser reutilizadas na residência.
O reuso de água não é um conceito novo, porém o cenário futuro de aumento da escassez de
água e do aumento da demanda hídrica no mundo tem intensificado estudos e aplicações
dessa técnica em diversos setores como indústria, comércio e residência.
Para utilizar sistemas de reuso de águas cinzas é necessário verificar a qualidade e a
consequente necessidade de tratar essas águas. Devidamente tratadas as águas cinzas podem
ser utilizadas para os aproveitamentos não potáveis de residências como em bacias sanitárias,
torneiras de jardins, lavagem de veículos, limpeza de calçadas, entre outros. Pode-se afirmar
que cerca de 30% da água utilizada em residências pode ser reutilizada em vasos sanitários
(MAY, 2009).
Aplicação no estudo
A distribuição média do consumo de água em uma residência obedece à configuração da
tabela seguinte:
Consumo de água nas residências por atividade.
Atividade
Vaso Sanitário
Chuveiro
Pia da Cozinha
Máquina de Lavar louça
Lavatório
Tanque
Máquina de Lavar Roupa

Percentual Relativo (%)
29
28
17
9
6
6
5

Fonte: (MAY, 2009).
Pela análise da tabela é possível identificar que o vaso sanitário é a atividade com a maior
demanda hídrica de uma residência, com 29% do total. Por outro lado, essa é uma atividade
cuja NBR 13969-97 permite que seja suprida pela utilização de águas cinzas, após tratamento
prévio.
Considerando a implantação, de um sistema de reuso de água cinza, em que todo o volume de
água necessário para a bacia sanitária é fornecido pelo chuveiro e lavatório, pode-se reduzir
em 29% a demanda de água da rede de abastecimento, onde o excedente de água cinza
produzido não será contabilizado e atuará para suprir possíveis variações da demanda.
Essa porcentagem seria dificilmente aplicada à base de dados disponível, uma vez que essa
agrega outros consumidores, como estabelecimentos comerciais, de serviço e pequenas
indústrias - ou seja, o volume de água demandado não é exclusivamente utilizado nas
residências. Dessa forma, partindo da hipótese que um indivíduo aciona a válvula de descarga
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5 vezes ao dia e que cada acionamento demanda em média 83 litros de água, temos a
demanda per capita para bacia sanitária de 40l/dia (CIRRA/FCTH/DTC ENGENHARIA, 2004).
O sistema é composto por um reservatório capaz de fornecer toda a demanda do vaso
sanitário através da utilização de águas cinzas e também de uma bomba para distribuir a água
para a casa, tubulações e conexões específicas para o sistema, uma vez que a água cinza não
pode ser misturada com a água proveniente da rede, de forma a obedecer a NBR 13969-974.
Nesse estudo será considerada a aplicação do reuso de águas cinzas em residências, de forma
a suprir a demanda total do vaso sanitário. Em função da necessidade de reforma nas casas
para implementação do sistema de reuso e do custo de implementação do mesmo, optou-se
por uma abordagem conservadora de aplicação de 20% das casas existentes por município. Já
para os anos seguintes, a medida será aplicada em 100% das casas novas, uma vez que o
sistema pode ser adicionado no projeto das casas de forma regulamentada e o seu custo
diluído com a economia de água ao longo dos anos. Para essa regulamentação, salienta-se o
código de construções dos municípios, dispostos em seus Planos Diretores Municipais.
A medida é aplicada até 2050, onde a totalidade das 293 mil novas residências projetadas
entre 2015 e 2050 terão o sistema de reuso de águas cinzas. Ademais, 20% das atuais 1.949
mil residências (390 mil) instalarão o sistema ao longo dos próximos 5 anos (de 2015 até
2019).
Influência na vazão
Um volume de 40l per capita/dia pode ser economizado nas residências da região da bacia do
PCJ com a implantação de sistema de captação de água de chuva. A medida será considerada
como implementada em 20% das casas existentes nos municípios da bacia e 100% das casas
novas até 2050.
Quantitativamente, tem-se que a demanda superficial para uso doméstico em 2050, que seria
de 1,93 milhão de m3/dia, é reduzida para 1,8 milhão de m3/dia. A redução da demanda de
água se traduz em 6,7% do total a ser demandado. Para se compreender a magnitude de tal
medida, tem-se que a economia anual em 2050 seria de 128 mil m 3/dia, equivalente a 46,86
milhões de m3 por ano.
Custo de implementação da medida
Para que a medida seja aplicada será necessário que os proprietários arquem com o custo da
aquisição e instalação dos equipamentos.

3

O volume de 8 litros por descarga representa uma média entre válvulas antigas de parede, cujo
consumo (quando bem regulado) é de 12 litros, e das descargas em caixa acoplada, cujo consumo é de 6
litros. Adiciona-se à ponderação o fato de que muitas construções recentes já contemplam a descarga
em caixa acoplada e válvula de duplo comando, que permite optar por uma descarga de 3 litros ou de 6
litros.
4
A água proveniente do chuveiro e lavatório passa por tratamento em um conjunto composto por
reator anaeróbio e filtro anaeróbio onde ocorrem reações de estabilização de matéria orgânica e
sedimentação para poder ser reservada.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
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Custos para implantação de um sistema de reúso de água
Material
Moto-bomba de ¾ CV
Reservatório 500 L
Mão de obra
Reator anaeróbio e filtro
anaeróbio
Tubulações, conexões

Custo (R$)
400,00
250,00
12,50/hora
2240,00

Quantidade
1
1
40 horas
1

15% do total
Custo total unitário

Total (R$)
400,00
250,00
500,00
2.240,00
508,50
3.898,50

Fonte: (SELLA, 2011) (C&C, 2014) (LEROY MERLIN, 2014).
Os valores acima foram atualizados pela variação da inflação no período entre 2005 e 2013,
que pelo IPCA do IBGE monta em 50,48%, totalizando R$ 5.866,48 por residência.
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida E-Águas cinzas
Custo total da medida (mil R$)
4.009.108
Custo total da medida em VPL (mil R$)
3.421.309
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
79.296
69.416
Indústria
225.392
142.593
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
-51.474
-226
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

253.213

211.783

1,04

1,24
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2.6

(F) APROVEITAMENTO RESIDENCIAL DE ÁGUA DE CHUVA

Objetivo da medida
Coleta de água de chuva para uso não potável em residências na área urbana, diminuindo a
pressão sobre a demanda de água de abastecimento.
Descrição geral da medida
Os sistemas mais simples de captação de água de chuva são aqueles em que a água é captada
do telhado das residências por meio de tubulações que levam a mesma para um reservatório
que pode ser de diferentes materiais (concreto armado, tijolo, polietileno). Portanto, a
quantidade de água coletada depende do tamanho do telhado da edificação, além da
precipitação na região (FERNANDES, NETO MEDEIROS e MATTOS, 2007).
A água coletada do telhado por meio de calhas é armazenada no reservatório e então
distribuída por uma bomba para o sistema hidráulico da casa e é utilizada predominantemente
para fins não potáveis, como lavagem de garagem, carro, irrigação de jardim e bacia sanitária.
A água coletada de chuva pode ter fins potáveis, a exemplo do Programa Cisternas do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Porém, recomenda-se aqui, o uso da
água de chuva para fins não potáveis, como descrito na norma NBR 15527/07 que adverte, por
exemplo, sobre a água de descarte, “ou seja a primeira parcela” de chuva coletada que deve
ser descartada para garantir que as impurezas por ela lavadas não estejam na água que será
utilizada para consumo. O recomendado é que o primeiro milímetro (1,0 mm) da água
coletada seja descartado.
Aplicação no estudo
O sistema de captação de água de chuva considerado para esse caso foi dimensionado para
uma casa popular com 43m² de área de telhado. Foi determinada apenas a bacia sanitária
como destinação para a água de coleta de chuva por conta da dimensão do reservatório.
Quanto mais usos fossem considerados, maior deveria ser o reservatório para estocar a água
coletada e atender a demanda de uso durante os meses de seca, sendo o tamanho e o custo
do reservatório fatores de viabilidade da medida para uma casa popular. Além disso, a bacia
sanitária é o que mais consome água em uma residência, em torno de 29% do consumo (MAY,
2009).
Sendo assim, partindo da hipótese que um indivíduo aciona a válvula de descarga 5 vezes ao
dia e que cada acionamento demanda 85 litros de água, temos a demanda per capita para
bacia sanitária de 40l/dia (CIRRA/FCTH/DTC ENGENHARIA, 2004).
Considerando que na região da bacia do PCJ a média de moradores por residência é de 4
pessoas (COBRAPE, 2010), e que haja pelo menos dois eventos de chuva no mês, seria
necessário um reservatório com capacidade de pelo menos 2.880l para suprir essa demanda
residencial.
A precipitação média na bacia do PCJ varia entre 1.200 e 1.800 mm anuais sendo o período de
chuva de outubro a abril, já o período de seca ocorre entre maio e setembro (AGÊNCIA DAS
BACIAS PCJ, 2012). Para a análise dessa medida foi utilizada a média histórica (1976 a 2005) de
precipitação para cada sub bacia (IRRIGART , 2007).

5

Ver medida de reuso de águas cinzas.
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Considerando a série histórica de precipitação mensal na região e uma casa popular de 43 m²
de telhado, tem-se a seguinte captação de água mensal:
Volume de captação da chuva na Bacia do PCJ
Mês
Jan
fev
mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

P(mm)
244
186
163
79
81
50
36
35
79
125
141
208

Volume útil (L)6
8.394
6.398
5.607
2.718
2.786
1.720
1.238
1.204
2.718
4.300
4.850
7.155

Volume demandado por residência (L)7
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800

Água descartada(L)
3594
1598
807
-2082
-2014
-3080
-3562
-3596
-2082
-500
50
2355

O cálculo utilizado para a definição do volume aproveitável foi baseado nas metodologias para
dimensionamento de reservatório disponíveis na Norma ABNT NBR15527. Como mostra a
tabela acima, durante um período de seis meses o volume de água captado será suficiente
para atender a demanda mensal de água para uso em bacia sanitária numa residência de 4
pessoas.
É importante citar que apesar da provável alteração no ciclo de chuvas em função da
variabilidade climática futura o volume de água de chuva captado será suficiente para atender
as necessidades das residências.
A medida é aplicada até 2050, onde a totalidade das 293 mil novas residências projetadas
entre 2015 e 2050 terá o sistema de captação de águas pluviais para fins de utilização em
descargas. Ademais, 20% das atuais 1.949 mil residências (390 mil) instalarão o sistema ao
longo dos próximos 5 anos (de 2015 até 2019).
Influência na vazão
Sendo assim, assume-se que ao menos durante seis meses no ano um volume de 40l per
capita/dia pode ser economizado nas residências da região da bacia do PCJ com a implantação
de sistema de captação de água de chuva. A medida será considerada como implementada em
20% das casas existentes nos municípios da bacia e 100% das casas novas até 2050.
Quantitativamente, tem-se que a demanda superficial para uso doméstico em 2050, que seria
de 1,93 milhão de m3/dia, é reduzida para 1,86 milhão de m3/dia. A redução da demanda de
água se traduz em 3,4% do total a ser demandado. Para se compreender a magnitude de tal
medida, tem-se que a economia anual em 2050 seria de 65,49 mil m3/dia, equivalente a 24
milhões de m3 por ano.

6

O volume útil é calculado através da seguinte equação: p*0,8*Atelhado
p= precipitação; Atelhado = Área do telhado fixa em 43m2; 0,8= fator de correção para dar segurança ao
projeto.
7
Volume demandado por residência é calculado através da seguinte equação: VDescarga*Nresidentes*tempo
VDescarga= 40 litros diários por habitante; Nresidentes = 4 pessoas por residência; tempo = 30 dias.
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Custo de implementação da medida
Os custos de implantação de um sistema de captação de água da chuva variam principalmente
de acordo com a capacidade do reservatório. Neste caso, para um volume de 3.000l o valor
total é de R$2.060,30 (LIMA e MACHADO, 2008) (SEMPRESUSTENTAVEL; LEROY MERLIN; C&C,
2014). É válido ressaltar que o custo levantado considera tecnologias de baixo custo.
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida F-Água de chuva
Custo total da medida (mil R$)
1.407.994
Custo total da medida em VPL (mil R$)
1.201.560
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
19.129
29.561
Indústria
91.666
45.896
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
0
-226
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

110.795

75.231

0,83

1,22
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2.7

(G) INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA O USO RACIONAL DE ÁGUA

Objetivo da medida
Incentivar a redução de consumo de água por meio da concessão de descontos no valor da
conta de água.
Descrição geral da medida
Com o objetivo de incentivar a redução no consumo de água, descontos na conta de água são
previstos para aqueles usuários que reduzirem seu consumo mensal.
Outros instrumentos econômicos são utilizados na América Latina e Central, como a cobrança
pelo uso de água praticada pelo Brasil, Chile e Colômbia e o abatimento no imposto de renda
oriunda da conservação da água em Barbados (MOTTA, RUITENBEEK e HUBER, 1996). Sistemas
de “rebates” para a substituição de aparelhos hidráulicos mais eficientes e aplicação de multa
para usos de água considerados desnecessários (como lavagem de calçadas durante alguns
períodos do ano) são observados nos Estados Unidos (DALLAS WATER UTILITIES & ALAN
PLUMMER ASSOCIATES, INC., 2010).
Por ser uma medida usual no Brasil e pelo fácil acesso aos dados, optou-se nesse estudo
utilizar o abatimento de conta de água como incentivo para redução de consumo de água.
Aplicação no Estudo
O caso aqui aplicado é baseado na campanha da Sabesp, Guardião das Águas de 2014, que
prevê um desconto de 30% na tarifa mensal dos serviços para aqueles usuários que reduzirem
20% de consumo de água no mês em relação à média dos últimos 12 meses (SABESP, 2014).
Uma vez que o programa de bônus é voluntário, é válido ressaltar que 46% dos clientes da
Sabesp abastecidos pelo sistema Cantareira aderiram e atingiram a meta de redução de 20%
de consumo entre fevereiro e maio de 2014 (SABESP, 2014). Este programa foi implementado
em um período de crise hídrica, fato que pode justificar a alta aderência da população e por
isso a aplicação nesse estudo levou em consideração um fator de correção de 0,8 para o
percentual de aderência que também foi estendido por 6 meses.
Essa medida foi considerada constante no cenário futuro durante o período de seca, portanto
aplicada durante os 6 meses mais secos de cada ano (entre maio e setembro nesta bacia
(AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, 2012).
Influência na vazão
A influência na vazão será resultante da redução de 20% do consumo de água pelos 36,8% dos
aderentes ao incentivo durante os 6 meses secos do ano, período de validade do incentivo.
Utilizando essas informações é possível elaborar a equação (1):
(Taxa de adesão * Redução mensal) = Redução global de água (1)
(0,368*0,20) =0,0736 ou 7,36%
Sendo,
Taxa de adesão = 36,8%
Redução mensal = 20%
Redução global de água = Percentual de redução aplicado a todos os consumidores
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
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Após obter o valor referente à redução global de água é possível formular a equação (2):
Consumo - (Redução global de água * consumo) = redução total (2)
Sendo,
Consumo = Consumo médio per capita de água por dia sem perdas em cada município
(L/hab.dia)
Redução total = Valor por município em (L/hab.dia) do novo consumo médio per capita de
água após aplicação da medida.
Para obter o valor referente a todo o potencial da medida por município em um ano é
necessário aplicar os valores correspondentes na equação (3):
Potencial redução medida = Redução total * população * tempo (3)
Sendo,
Potencial redução medida = Valor em (L) por município do potencial de redução da medida.
População = População total por município.
Tempo = Para essa medida será de 6 meses, e cada mês terá 30 dias.
Quantitativamente, tem-se que a demanda superficial para uso doméstico em 2050, que seria
de 1,93 milhão de m3/dia, é reduzida para 1,86 milhão de m3/dia. A redução da demanda de
água se traduz em 3,8% do total a ser demandado. Para se compreender a magnitude de tal
medida, tem-se que a economia anual em 2050 seria de 73,50 mil m3/dia, equivalente a 26,8
milhões de m3 por ano.
Custo da medida
O custo da medida será os 30% de desconto do valor da conta de água para os aderentes à
campanha, ou seja, a redução de 30% da tarifa de água recolhida pela empresa concessionária
de serviços de distribuição e saneamento durante os 6 meses de estiagem por ano.
Para fins de definição de uma tarifa única para a bacia do PCJ, adotou-se a ponderação entre a
tarifa média de R$ 3,78/mês/m3 da ARES-PCJ com 91,4% e R$ 2,63/mês/m3 da SABESP com
8,6%, resultando na tarifa de R$ 3,6765/mês/m3. A lógica para essa ponderação é a
participação relativa das tarifas na demanda doméstica atual, pois os 8 municípios atendidos
pela SABESP são responsáveis por 8,6% da demanda total. Os municípios de Minas Gerais, por
representarem 1,2% do total demandado para uso doméstico, foram considerados como tarifa
ARES-PCJ. Detalhes no quadro abaixo.
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Tarifas no PCJ
A bacia do PCJ é atendida por várias empresas de água, algumas municipais (departamentos de água e
esgoto - DAEE) outras privadas e também pela estadual SABESP. A grande parte, entretanto, é regulada
pela ARES - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, também conhecida como Agência Reguladora PCJ.
A Agência, por meio de sua Resolução ARES-PCJ nº 37/20138, fixou as tarifas de água tratada nas
seguintes faixas: de R$ 20,11/mês para consumo de até 10 m3; R$ 3,73/mês para consumo entre 11 e 15
m3; R$ 3,82/mês para consumo entre 16 e 20 m 3; R$ 3,90/mês para consumo entre 21 e 25 m3; R$
4,80/mês para consumo entre 26 e 30 m3; R$ 5,12/mês para consumo entre 31 e 50 m3; e R$ 7,84/mês
para consumo entre acima de 50 m3. Todas estas consideram consumidores residenciais padrão, ou seja,
que não são de categorias: social, com ligação coletiva, comercial com pequeno comércio, comercial,
pública ou industrial. A tarifa média entre as classes de consumo é de R$ 7.05/mês, e a tarifa pela faixa
média de consumo de até 20 m3/mês é de R$ 3,78/m3/mês.
Já a tarifa da SABESP, conforme o Comunicado 07/2013 9, para consumidores residenciais normais (ou
seja, que não detém tarifa social e nem tarifa favela) é de R$ 16,82/mês para consumo de até 10 m3; R$
2,63/mês para consumo entre 10 e 20 m3; R$ 6,57/mês para consumo entre 20 e 50 m3; e R$ 7,24/mês
para consumo acima de 50 m3. A tarifa média entre as classes de consumo é de R$ 8,35/mês, e o valor
da classe de consumo médio de até 20 m3/mês é de R$ 2,63/mês/m3.

O efeito da abdicação de 30% da receita por parte das empresas concessionárias em função da
redução de consumo nos meses secos de cada ano resulta em um custo de R$ 153 milhões em
2050.

8
9

http://www.sanasa.com.br/conteudo/conteudo2.aspx?par_nrod=1770&flag=FF-RT
http://site.sabesp.com.br/Contents/Files/clientes_servicos/comunicado_07_2013.pdf
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida G-Incentivo $
Custo total da medida (mil R$)
1.884.718
Custo total da medida em VPL (mil R$)
1.170.377
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
21.531
32.084
Indústria
90.062
28.332
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
0
0
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

111.593

60.416

0,80

1,49
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2.8

(H) AUMENTO NA TARIFA DE ÁGUA

Objetivo da medida
Induzir a redução da demanda de água residencial através do aumento da tarifa pelas
empresas de saneamento.
Descrição geral da medida
Tradicionalmente a solução do desequilíbrio entre a demanda e oferta de água passa por
práticas de gestão de oferta, como, por exemplo, a construção de barragens e transposição de
bacias, no entanto o gerenciamento passa também pela gestão da demanda que visa à
conservação dos recursos hídricos através de práticas de redução do consumo e do uso
eficiente da água (STUDART, 2001).
O setor de saneamento é um dos principais usuários dos recursos hídricos e deve ser onerado
pelo abastecimento e lançamento de esgotos. A tarifa de água é cobrada não pela água em si,
mas sim pela adução, tratamento e distribuição.
Não obstante, o valor cobrado é o que o usuário do recurso entende como seu preço de uso e
também por seu valor econômico. Eis que a cobrança da água pelo seu valor econômico seria
maior, necessariamente, do que a atualmente cobrada. A cobrança da água como instrumento
de gestão de sua demanda é um conceito novo para o Brasil e é aqui explorado.
Quando o preço da água sobe, sua demanda tende a cair (grau de elasticidade-preço, abaixo
discutido). Se há uma retração de usos, há consequentemente uma retração de receitas, ou
seja, incorre-se em um custo econômico. Eis que nesse custo reflete-se uma realocação do
recurso (água) para seus fins mais valiosos. Caso a água seja cobrada por seu valor econômico,
que refletiria sua escassez, a possibilidade de uso do recurso para fins que não são os mais
rentáveis deixaria de ocorrer - a realocação dos recursos corrigiria uma falha de mercado que é
a precificação abaixo do valor econômico10.
A cobrança pelo uso da água é justificada, na linguagem da economia ambiental, como
mecanismo de racionalizar o uso do recurso e corrigir as externalidades no consumo e na
produção, dado que internaliza aos custos privados os verdadeiros custos sociais.
Segundo CARRERA-FERNANDEZ (2002), os principais objetivos da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos são: (i) gerenciar a demanda, influenciando, inclusive, na decisão de
localização da atividade econômica; (ii) redistribuir de forma mais justa os custos sociais, na
medida em que impõe preços diferenciados para usuários diferentes; (iii) melhorar a qualidade
dos efluentes industriais e esgotamentos sanitários lançados nos corpos de água; (iv)
promover a formação de fundos para financiar ações públicas através de projetos, obras,
programas e outros trabalhos necessários ao setor; e (v) incorporar ao planejamento global as
dimensões social e ambiental.

10

A correção de falhas de mercado faz dos mercados instrumentos adequados para alocar os recursos
escassos de forma a maximizar o bem estar social, ou seja, conceder aos recursos seus fins mais nobres.
A redução na demanda pela água faz com que conflitos pelo seu uso sejam minimizados, bem como
reduz as necessidades de investimentos (PORTER, 2014).
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Aplicação no estudo
Para medir o impacto do aumento da tarifa na diminuição do consumo de água residencial é
importante conhecer a sua elasticidade-preço. Esse fator reflete quantitativamente a relação
entre tarifa e a demanda sendo utilizado pelas empresas de saneamento para determinar o
valor final da tarifa.
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Elasticidade-preço em recursos hídricos
O aumento da tarifa leva a uma queda na demanda, ou seja, há uma relação inversa entre preço e quantidade. O
grau de elasticidade-preço representa tal variação relativa entre demanda e preço. A relação inversa ocorre para
todos os produtos e serviços demandados, porém difere-se para aqueles cuja necessidade seja muito alta. Por
exemplo, o aumento em 100% do valor de um remédio que mantém vivo um paciente não fará com que este deixe
de consumi-lo, ou mesmo o faça em dosagens menores, pois isso significa seu fim. Consequentemente, esse
paciente deixaria de consumir outros bens e serviços para manter suas compras do dito remédio.
A água, assim como produtos alimentícios in natura de forma geral, é bastante inelástica, ou seja, insensível à
variação de preço dado seu alto grau de necessidade. Isso significa que um aumento de 1% na tarifa da água não
fará com que se demande 1% a menos, ou ainda 2% a menos
A tabela abaixo apresenta os graus de elasticidade estimados no Brasil e em outros países do mundo em relação à
demanda por água para consumo doméstico.
Autor

Ano

Região de Estudo

Tipo de Uso

Consumo em área urbana
Captação em área urbana
Andrade et al
1995
Estado do Paraná
Consumo humano
Carrera-Fernandez
2002
BH do rio Vaza-Barris
Consumo humano
Carrera-Fernandez
2000
BH do rio Pirapama
Consumo humano
Chaves
2012
Revisão bibliográfica em 5 países11
Consumo humano
Bhatia
1995
Revisão bibliográfica em 4 países12
Consumo humano
Olmstead
2003
Estados Unidos e Canadá13
Consumo humano
Fonte: (MEDEIROS e RIBEIRO, 2012) (OLMSTEAD, HANEMMAN e STAVINS, 2003) (CHAVES,
BRANDÃO, et al., 1995) (BATHIA e WINPENNY, 1995) (CARRERA-FERNANDEZ e PEREIRA,
FERNANDEZ e PEREIRA, 2000)
Medeiros e Ribeiro

2012

BH do rio Paraíba

ElasticidadePreço
-0,460
-0,964
-0,24
-0,13
-0,13
-0,15
-0,35 a -0,60
-0,3319
2012) (ANDRADE,
2002) (CARRERA-

Pelo arrazoado acima, nota-se que não há um único grau de elasticidade-preço que capture com perfeição o
mercado da água e seu valor econômico. Adicionalmente, além da alta necessidade da água para consumo humano
direto, há uma miríade de outros usos e finalidades que caminham do mais útil (lavar roupa e louça), pelo mais
divertido (piscina e outros usos recreativos) ao mais supérfluo (lavar carros). Cada um desses usos implica em
valorações subjetivas e variados custos de oportunidade.
De forma geral, o grau de elasticidade-preço da demanda possibilita antever o comportamento dos múltiplos
usuários dos recursos hídricos frente a uma política de preços, cada qual com sua estrutura de preferências.
Percebe-se que, mesmo sendo inelásticos - os coeficientes não são irrisórios.

Por meio da revisão de literatura acima sintetizada adota-se o grau de elasticidade-preço de
-0,25 para a medida adaptativa estudada. Os consumidores, ao se defrontarem com uma tarifa
mais alta, optariam por adotar as medidas de controle de suas demandas que mais lhe fossem
cabíveis. Como exemplo, investir-se-ia em reservações individuais (tal como na medida de
aproveitamento da água da chuva), sistemas de reuso de águas cinzas, torneiras e chuveiros
mais eficientes, banhos mais curtos etc. Ou seja, uma ampla gama de ações seria motivadas
pela tarifa mais alta.

11

A literatura consultada pelo autor foi: Carver & Boland, 1969; Hanke & Mare, 1971, Boistard, 1985;
Thomas & Syme, 1979; e Veck & Bill, 1998.
12
O autor compara países em desenvolvimento. No caso do Brasil, cita elasticidade de -0,60. Já para a
Indonésia, México e Costa Rica, os coeficientes são de -0,35, -0,38 e -0,40, respectivamente.
13
O autor faz uso de uma extensa base de dados com 1.082 famílias em 11 áreas urbanas nos Estados
Unidos e no Canadá, servidos por 16 companhias de água. Ademais, compara a influência do sistema de
cobrança, além do valor da tarifa em sim. Os achados são interessantes: entre as formas de cobrança
estudadas, as elasticidades variaram de -0,1937 até -0,6007.
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A cobrança pela água em valores mais próximos ao econômico reforça, dessa forma, a série de
outros instrumentos de ação e controle sobre o recurso, cujo objetivo principal é alocar
eficientemente as águas entre seus múltiplos usuários, racionalizando seu uso.
Embutida na cobrança de água há também uma questão distributiva que não pode ser deixada
de lado, notadamente na presença de inadequada distribuição de renda. Levantamento
conduzido por Andrade et al. (1995) para consumidores da Empresa de Saneamento do Paraná
(SANEPAR) mostrou que diferentes segmentos de renda detêm graus de elasticidade-preço
diferenciados. Para famílias com renda menor do que 2 salários mínimos, a elasticidade é de 0,66, enquanto que para usuários de renda superior a 10 salários mínimo, é de -0,22. Isso
implica em dizer que a população de mais baixa renda sofreria uma redução maior em sua
demanda (que é menor em volume unitário) do que a de mais alta renda.
Ainda que reconhecida a importância da questão distributiva no reajuste de tarifas de água,
cabe ressalvar que na modelagem realizada não se diferenciam os usuários das companhias de
água entre domésticos, comerciais e industriais. Por obterem água via companhias de
abastecimento, são classificados como domésticos. Adotou-se, por simplicidade metodológica,
o mesmo grau de elasticidade, portanto, para todos esses usuários da categoria doméstica.
Influência na vazão
A influência na vazão é diretamente proporcional ao coeficiente de elasticidade da água. Ou
seja, um aumento de 1% na tarifa reduziria em 0,25% a demanda. Para se testar o efeito de
uma redução de demanda em função do aumento de preços, simulou-se um incremento de
100% no valor atual, ou seja, uma redução na demanda para usos domésticos da ordem de
25%.
Caso esse grau de elasticidade reflita com precisão as preferências dos consumidores da bacia
do PCJ, ao invés de se demandar em 2050 um volume de 1,93 milhão de m 3 por dia, dobrar a
tarifa reduziria esse volume para 1,45 milhão de m3 por dia. Para se compreender a magnitude
de tal medida, tem-se que a economia anual em 2050 seria de 484 mil m3/dia, equivalente a
176,82 milhões de m3 por ano.
Custo de implementação da medida
O custo dessa medida é refletido na conta que o consumidor pagaria pela sua água. A bacia do
PCJ é atendida por várias empresas de água, algumas municipais, estadual (SABESP) e outras
privadas. A grande parte, entretanto, é regulada pela ARES - Agência Reguladora dos Serviços
de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, também conhecida como
Agência Reguladora PCJ.
Para fins de definição de uma tarifa única para a bacia do PCJ, adotou-se a ponderação entre a
tarifa média de R$ 3,78/mês/m3 da ARES-PCJ (2014) com 91,4% e R$ 2,63/mês/m3 da SABESP
com 8,6%, resultando na tarifa de R$ 3,6765/mês/m3, conforme descrito anteriormente.
Para se testar o efeito de uma redução de demanda em função do aumento de preços,
simulou-se um incremento de 100% no valor atual da tarifa (ponderada), ou seja, de R$
3,6765/mês/m3 a tarifa passaria a ser de R$ 7,3531/mês/m3.
A diferença entre as duas tarifas representa o custo da medida, uma vez que é esse o custo
econômico que os usuários incorreriam. Haja vista que é a própria unidade de cobrança que
varia negativamente, ou seja, a quantidade de metros cúbicos, o custo não é exatamente o
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dobro, uma vez que o volume consumido é reduzido. Pressupõe-se que esse aumento de tarifa
ocorra em 2015 e perdure até 2050, ano em que as mudanças climáticas - por força da
simulação aqui realizada - imporão seu custo.
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida H-Tarifa
Custo total da medida (mil R$)
66.464.874
Custo total da medida em VPL (mil R$)
41.273.525
Benefícios anuais em 2050 (mil R$)
RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
272.308
236.050
Indústria
769.582
532.633
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
4.391
4.391
Qualidade
-39.875
6.115
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

1.006.406

3,14
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779.189

4,06

2.9

(I) AUMENTO DO VALOR DA OUTORGA PARA INDÚSTRIA

Objetivo da medida
Reduzir a demanda por água da indústria por meio do seu instrumento econômico mais direto:
a cobrança pela água via outorga.
Descrição geral da medida
O diploma legal que embasa a medida é a lei da água - Lei Federal nº 9.433/1997. O mesmo,
além de reconhecer o valor econômico da água14, estabelece instrumentos de gestão para que
se apliquem seus princípios, tais como: o plano de bacia hidrográfica, o enquadramento dos
corpos d’água, a outorga, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o sistema de
informações.
A figura institucional do Comitê de Bacia Hidrográfica operacionaliza a representação múltipla
e a gestão compartilhada, incorporando representantes de governo, usuários e organizações
não-governamentais. Já o enquadramento torna impossível a dissociação entre qualidade e
quantidade, evocando conhecimento e planejamento dos usos atuais e futuros por meio de
investimentos, uso sustentável, recuperação e conservação dos recursos hídricos de uma
bacia. Já pela dotação de valor econômico à água, possibilitam-se imposições financeiras aos
usuários do recurso. Aqueles que degradam a qualidade da água ou fazem uso desta em
grande quantidade devem pagar pelo custo incorrido aos serviços de recuperação das águas
ou de evitar que se necessite prover esta por outras fontes.
Assim sendo, essa medida visa aumentar a cobrança pelo uso da água ao setor industrial e
induzir, assim, uma redução do consumo de água pelo mesmo em seus processos produtivos.
Aplicação no estudo
Na bacia do PCJ a cobrança pelo uso do recurso hídrico de domínio da união foi implantada em
200615. A cobrança pelo uso das águas é realizada como uma compensação a ser paga pelos
usuários de recursos hídricos visando à garantia dos padrões de quantidade, qualidade e
regime estabelecidos para corpos d’água das bacias.
Segundo informações da Agência das Bacias Hidrográficas do PCJ16, seus objetivos principais
são: (i) reconhecer a água como bem econômico e dar uma indicação do seu real valor; (ii)
incentivar a racionalização do seu uso; e (iii) obter recursos para o financiamento dos
programas e intervenções previstas nos Planos de Bacias.
Os valores atualmente praticados são: R$ 0,01 por m3 para captação de água bruta e R$ 0,02
por m3 de consumo de água bruta. Mesmo unitariamente baixos, os valores cobrados são
14

Dentre seus princípios, destacam-se: (i) o reconhecimento da água como um bem público dotado de
valor econômico; (ii) a garantia do uso múltiplo das águas; (iii) a prioridade do uso, em situações de
escassez, para consumo humano e animal; (iv) a adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial
de planejamento e gestão; e (v) a gestão descentralizada pela participação dos diferentes níveis do
poder público, dos usuários e da sociedade civil no processo de tomada de decisão.
15
A cobrança, além de prevista na Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997, é também instituída
pela Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (Lei Estadual nº 7.663 de 1991). A cobrança foi
aprovada através da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 025 de 2005, e alterada pela Deliberação
Conjunta dos Comitês PCJ nº 027 de 2005, conforme aprovação e recomendações da Resolução CNRH
nº 52 de 2005.
16
http://www.agenciapcj.org.br/novo/instrumentos-de-gestao/cobranca-pelo-uso-da-agua
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longe de serem insignificantes para o Comitê de Bacias: em seu primeiro ano de vigência,
2006, foram aplicados R$ 9,32 milhões oriundos dos recursos arrecadados pela Cobrança
Federal. Não obstante, os valores cobrados não cumprem com os dois primeiros objetivos
acima listados, apenas com o terceiro. Ou seja, não se tem uma mensuração do valor da
escassez do recurso, mas sim uma forma de se financiar os planejamentos da Bacia.
Simula-se aqui um aumento na outorga apenas para a água captada pelas indústrias com autoabastecimento. A medida adaptativa de aumento das tarifas das concessionárias simulou o
mesmo racional para os usuários atendidos pelas companhias de abastecimento.
A justificativa para se distinguir os usuários industriais com auto-abastecimento dos demais
usuários é a natureza e volume de tais usos. Enquanto os usuários atendidos pelas companhias
de abastecimento são primordialmente residências, comércios, prestadores de serviço e
pequenas indústrias, as indústrias com auto-abastecimento são, geralmente, grandes usuários
de água. Em número (quantidade) de usuários, as indústrias usuárias da rede pública superam
em muito aquelas com abastecimento próprio. Em volume de água captada, entretanto, é o
oposto: os poucos grandes usuários industriais consomem volumes muito expressivos de água.
Como já exposto anteriormente, enquanto 62% do uso das águas captadas no PCJ é para
abastecimento pela rede pública, 27% é para auto-abastecimento exclusivo de indústrias. De
acordo com informações de outorga do Comitê de Bacias PCJ (COMITÊS PCJ, 2014), são 258 os
estabelecimentos industriais que captam estes 27% do total outorgado. Os 30 maiores
estabelecimentos, porém, são responsáveis por 84% desse volume (equivalente a 22% do total
captado)17.
Segundo Feres e Reynaud (2005) em análise detalhada de dados primários de 488
estabelecimentos industriais localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, vizinho ao
PCJ, 52% utilizam apenas abastecimento via rede pública, enquanto outros 15% atendem suas
demandas tanto via rede pública como via captação própria. Os 33% restantes fazem uso
exclusivo de captação própria. Do volume total demandado por estas indústrias, 96,4% é
atendido por captação própria, sendo que desta 84,3% é captação superficial. Enquanto
amostra similar não está disponível para as indústrias instaladas na bacia do PCJ, infere-se pelo
grau de similaridade entre as bacias que as participações relativas respeitam essa mesma
característica.

17

A indústria vem promovendo sistemáticas reduções na demanda por água, como pode ser observado
pelo Prêmio FIESP de Conservação (http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/cases-desucesso-premio-fiesp-de-conservacao-e-reuso-de-agua/). Ademais, existe um movimento internacional
das indústrias para redução de consumo em 30% até 2030, como pode ser observado no sítio:
http://www.2030wrg.org. Por fim, a Confederação Nacional das Indústrias - CNI, recentemente publicou
relatório sobre o tema com seu posicionamento (CNI, 2013).
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Elasticidade-preço da demanda por água para uso industrial e custos associados
Enquanto que a elasticidade da água pelos usuários da rede pública é baixa, estimada em -0,25
(conforme exposto pela medida G), a mesma é diferente para a demanda de água industrial. CARRERAFERNANDEZ (2002), estudando as indústrias na bacia do rio Vaza-Barris, estimou a elasticidade-preço
industrial em -1,01. Isso significa que um aumento no preço da tarifa industrial de 1% reduz o consumo
de água em 1,01%, ou seja, uma relação unitária e não mais inelástica. O mesmo autor, ao estimar a
elasticidade-preço da demanda industrial na bacia hidrográfica do rio Pirapama, chegou ao valor de 1,03, também unitária.
ALVES et al (2009), em estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, investigou a
relação da demanda industrial da água pelos clientes da SABESP do setor industrial. O autor encontra
uma demanda inelástica de -0,4131, destacando que alguns setores, como o metalúrgico, por exemplo,
detêm demandas elásticas enquanto outros - alimentício - inelásticas. Outro achado é que, quando a
indústria depende do serviço de abastecimento público, sua elasticidade-preço é maior do que quando
dispõe de abastecimento próprio.
Feres e Reynaud (2005), estudou especificamente as indústrias no entorno da bacia do Rio Paraíba do
Sul (vizinha ao PCJ) com dados primários de 488 estabelecimentos. Segundo modelagem econométrica,
os autores especificaram a estrutura de custos das indústrias, sendo a água um dos fatores de produção.
Os autores modelaram os seguintes insumos: água, capital, trabalho, materiais e energia. A partir dos
parâmetros estimados, foram computadas as elasticidades-preço da demanda pelo recurso hídrico para
diversos setores industriais, bem como as elasticidades-cruzadas entre o insumo água e os demais
insumos.
Para o total da amostra, a elasticidade-preço da demanda de água encontrada foi -0,5847. Esta
elasticidade-preço, segundo a forma de captação da indústria, indica uma notável diferença: para
aqueles estabelecimentos que fazem uso exclusivo da rede pública, a elasticidade é de -0,6344; já para
aqueles com captação própria, é de -0,3730.
As variações dos graus de elasticidade-preço da demanda por água pelos setores industriais foram: -0,82
para alimentos e bebidas; -0,04 para têxtil; -0,31 para vestuário, calçados e artigos de couro; -0,40 para
madeira, borracha e plástico; -0,76 para papel e celulose; -0,71 para química; -0,22 para minerais nãometálicos; -0,48 para metalurgia; -0,31 para máquinas e equipamentos; -0,51 para material de
transporte; e -0,33 para outros setores.
Indo além da relação entre preço e demanda por água, Feres e Reynaud (2005) realizaram simulações
para avaliar os impactos de aumentos do preço da água sobre a quantidade de água demandada e seu
impacto no custo total das firmas. Observou-se que um aumento de 10% no preço da água acarreta uma
redução de –3,23% na sua demanda. Já o impacto sobre o custo de produção é pouco significativo: este
mesmo aumento de 10% no valor da água geraria um acréscimo no custo da ordem de 0,05%.
Os autores apresentam uma tabela com o impacto do aumento do preço da água sobre a demanda
pelos fatores de produção, ou seja, com o quanto os outros fatores de produção subiriam em demanda
caso o preço da água fosse reajustado. O que sublinha o raciocínio é a substituição entre os fatores de
produção para que se mantenham os níveis de produção inicial.
A forma com a qual os referidos autores chegam ao aumento no custo por insumo é pelo conhecimento
da participação relativa de cada um deles na produção (entre água, capital, trabalho, materiais, energia)
para cada atividade industrial. Ou seja, mediante o aumento de um insumo de produção (no caso a
água) e com o conhecimento das elasticidades-cruzadas, pode-se calcular o efeito de substituição que
ocorre para compensar, em outros insumos, o aumento de preços.

Segundo informações do Comitê de Bacia PCJ (2014), classificou-se o perfil industrial de todos
os 243 outorgados tipo 2 (indústria) de acordo com a matriz insumo-produto (IBGE, 2008) à
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nível 55. Essa classificação permitiu inferir a quantidade de água captada pelas indústrias de
cada perfil em cada município da bacia. Para fins de compatibilização do presente estudo com
o estudo de Feres e Reynaud (2005), os setores industriais foram agrupados em seis tipos
principais, quais sejam: setor químico, eletricidade, alimentos e bebidas, metalurgia, têxtil e
outros. A tabela abaixo traz as demandas de água consuntiva por setor e o porcentual dos
custos totais com insumos da água.
SETORES

Química
Eletricidade
Alimentos e
bebidas
Metalurgia
Têxtil
Outros

Demanda no PCJ por
água superficial
consuntiva (mil l/h)
2,75
0,49
0,63
0,33
0,17
5,06

Quantidade de
indústrias
35
4

% da água no
custo total dos
insumos
0.50%
0.70%

Elasticidade-preço da
demanda por água (para um
aumento de 1% no preço)
-0.710%
-0.465%

36
30
45
93

0.30%
0.80%
0.60%
0.60%

-0.820%
-0.350%
-0.175%
-0.462%

Fonte: elaboração FGV com dados do (COMITÊS PCJ, 2014) e Feres e Reynaud (2005)
Para se testar o efeito de uma redução de demanda em função do aumento de preços,
simulou-se um incremento de 100% no valor atual da outorga, ou seja de R$ 0,02/m 3 de
consumo de água bruta a tarifa passaria a ser de R$ 0,04/m3.
Influência na vazão
Dessa forma, conseguiu-se aplicar os graus de elasticidade para cada perfil industrial para cada
município, somando a redução de acordo com as elasticidades de cada setor e seus
respectivos usos. As reduções de demanda são bastante significativas, uma vez que a maior
parte dos graus de elasticidade são altos. Nestas circunstâncias, o setor químico reduziria sua
demanda em 71%; o de eletricidade em 46,5%: o setor de alimentos e bebidas em 82%; o de
metalurgia em 35%: o setor têxtil em 17,5%; e por fim os demais setores em 46,2%. A redução
global, ponderada pelos volumes captados por cada setor, resultariam em uma redução de
55%.
Custo de implementação da medida
Para o cálculo dos custos oriundos do aumento de 100% no valor da água captada
superficialmente no PCJ, foi utilizada a informação de quanto cada insumo industrial - dentre
capital, trabalho, materiais e energia - aumentaria em resposta. Os dados para tal foram
estimados por Feres e Reynaud (2005) para a bacia do Paraíba do Sul e utilizados aqui por
setor industrial, agrupados de acordo com as seis categorias acima descritas, devidamente
ponderados para um aumento correspondente no preço da outorga pela água (simulada em
100%). Cada um dos setores industriais detém uma participação relativa distinta de cada um
dos insumos em seus processos produtivos18.
Uma vez conhecidos os porcentuais de aumento na demanda por cada insumo em cada
indústria, decorrentes de um acréscimo de 100% no insumo água, estimou-se o custo de tais
insumos. Essa aproximação foi realizada com base na matriz insumo-produto (IBGE, 2008) em
sua tabela 2 - usos de bens e serviços a preço de consumidor (referentes ao ano de 2005).
Nessa tabela se faz possível identificar, via setor de atividade à nível 55, o valor adicionado.
18

Na indústria metalúrgica, por exemplo, o capital representa aproximados 20%, materiais compõe 43%,
energia 5% e trabalho 31%. Já na indústria alimentícia, apenas para comparação, o capital representa
15%, materiais 55%, energia 4% e trabalho 25,5%.
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Uma subtração do valor adicionado ao valor agregado bruto de cada setor permite aproximar
o valor dispendido em insumos produtivos.
A partir daí, o cálculo procedeu com a distribuição dos acréscimos no valor resultante de cada
um dos insumos para cada um dos setores industriais agregados para cada município. O
resultado, no agregado, significa um custo de 0,43% nos insumos de produção que não água,
ou ainda 0,16% do valor agregado bruto pelo setor industrial em 2050. Em montante, chega-se
ao custo anual projetado de R$ 175 milhões para 2050.
SETORES
Química
Eletricidade
Alimentos e
bebidas
Metalurgia
Têxtil
Outros

Demanda no PCJ por
água superficial
consuntiva (mil l/h)
2,75
0,49

Redução na
demanda de
água
71,0%
46,6%

Elasticidade-preço da
demanda por outros
insumos
0,34%
0,28%

Custo total por setor via
aumento na demanda por
outros insumos (R$ mil)
5.468
3.615

0,63

82,0%

1,30%

56.458

0,33
0,17
5,06

35,0%
17,5%
46,2%

0,56%
0,14%
0,13%

93.046
1.850
26.157
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida I-Outorga indústria
Custo total da medida (mil R$)
5.792.652
Custo total da medida em VPL (mil R$)
3.533.589
Benefícios anuais em 2050 (mil R$)
RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
100.214
113.866
Indústria
6.563.992
6.468.370
Rural - dessedentação
1.826
1.826
Rural - irrigação
-42.663
-42.663
Qualidade
3.836
23.720
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

6.627.205

0,04
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6.565.119

0,04

Mercado de água
Como foi tratado na medida adaptativa H (aumento da tarifa de água), o valor cobrado pelas
companhias de saneamento não reflete o valor econômico da água, mas sim os custos marginais de
longo prazo para a operação do sistema de adução e distribuição. Segundo a teoria econômica,
portanto, a alocação da água entre usuários é potencialmente ineficiente. Uma das formas de se cobrar
pela água seu valor econômico é por meio do desenvolvimento de um mercado de água. Sob o
pressuposto de uma transação voluntária e mutuamente benéfica de "quotas de água", o encontro
entre compradores e vendedores resultaria em um valor de equilíbrio que refletiria o valor do recurso,
alocando-o eficientemente para seus mais nobres usos.
Embora um mercado de água traga ganhos potenciais, seu desenvolvimento potencial é prejudicado por
altos custos de transação. Tais custos incluem a infraestrutura física, de geração de informações de
mercado, de alocação, de execução de contratos e de monitoramento. Não obstante, segundo
Bjornlund e McKay (2002) mercados de água foram desenvolvidos em áreas tão diversas como: no sul
do Texas, no sul da Itália e da Espanha, no centro-norte do Chile, no Marrocos, e no sudeste Australiano.
No caso da bacia do rio Murray-Darling, na Austrália, a introdução ao comércio de água se deu em 1983,
no estado da Austrália do Sul, para o setor agrícola - responsável pela grande demanda. Lá, o direito
pela água é baseado pelo consumo passado e a alocação dos volumes pela taxa de eficiência na
irrigação. A disponibilidade total de água varia ano a ano com pouca amplitude uma vez que o estado
detém uma alocação fixa de água concedida pela autoridade da bacia. Em 1989 o mercado de água foi
instituído no estado de Nova Gales do Sul e em 1991 no estado de Victoria. Nestes, as cotas são
alocadas em função da área agrícola e a quantidade de água é definida, a cada ano, com base no total
alocado para cada estado, conforme definido pela autoridade da bacia. Para tal decisão, a autoridade da
bacia avalia o quanto de água estará disponível para outros usos, definindo o total a ser utilizado pelas
atividades agropecuárias.
O esquema de transferência de direitos de água entre os agricultores permitiu uma vasta realocação de
culturas, com notável aumento do uso da água em algumas áreas em detrimento à outras. Os
agricultores irrigantes também podem aumentar o uso de água em um determinado ano como
compensação pelo não consumo em anos anteriores. Segundo as conclusões de Bjornlund e McKay
(2002), o mercado de água elevou o valor da produção agrícola por meio de tecnologias de irrigação
mais eficientes, demandando-se assim volumes menores da bacia concomitante à geração de maior
valor econômico.
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2.10 (J) AUMENTO DE EFICIÊNCIA NA DEMANDA DE IRRIGAÇÃO
Objetivo da medida
Reduzir a demanda de água para irrigação por meio da otimização da eficiência de uso de água
para irrigação de lavouras temporárias e permanentes na bacia PCJ.
Descrição geral da medida
O setor agrícola consome a maior quantidade de água do planeta, podendo ocorrer diferenças
com relação ao consumo para diferentes culturas e em diferentes regiões. A nível mundial, as
estimativas são de que 69% do total de água são para uso em irrigação (CHRISTOFIDIS, 1997),
com elevado desperdício desse recurso, devido à utilização de técnicas inapropriadas e
também ao plantio de algumas culturas em locais inadequados ao seu desenvolvimento. No
cenário mundial 44% do total da produção agrícola provém de apenas 18% da área irrigada, os
demais 56% da produção são provenientes da agricultura sem irrigação que ocupam 82% da
área colhida. No Brasil, apenas 5% da área colhida é irrigada e que corresponde a 16% do total
da produção de alimentos (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2013). De acordo com pesquisa
da Companhia Energética de Minas Gerais, a utilização de métodos e sistemas de
racionalização de uso de água na irrigação tem o potencial de economia de 20% de água e 30%
de energia (MARTINS, 2013)
Segundo dados estimados para 2012, a bacia do PCJ apresenta uma demanda total de água de
31,51 m3/s, onde, aproximadamente, 62% desta água é para uso urbano, 27% para uso
industrial e 11% para irrigação.
Na maioria das áreas irrigadas são aplicadas cerca de 10 mil m3 por ha/ano de água com
eficiência média de, aproximadamente, 60%, o que representa uma produtividade hídrica
baixa. A elevação dessa eficiência representaria um volume demandado pela cultura por
hectare irrigado que deixaria de ser retirado da fonte d´água (COELHO, COELHO FILHO e
OLIVEIRA, 2005)
Uma das alternativas para incrementar a eficiência do uso da água de irrigação é o manejo
racional da irrigação que consiste na aplicação da quantidade necessária de água às plantas no
momento correto19. Diante disso, na seleção de sistemas de irrigação é necessário o
conhecimento da eficiência de cada método de aplicação de água. Eficiência de irrigação pode
ser definida como a relação entre a quantidade de água requerida pela cultura e a quantidade
total aplicada pelo sistema para suprir essa necessidade. Quanto menores as perdas de água
devido ao escoamento superficial, evaporação, deriva e drenagem profunda, maior será a
eficiência de irrigação de um sistema (LIMA, FERREIRA e CHRISTOFIDIS, 2014). Em geral, os
valores adotados em projetos de irrigação no Estado de São Paulo são apresentados na tabela
seguinte.

19

Por não adotar um método de controle da irrigação, o produtor rural usualmente irriga em excesso, temendo que
a cultura sofra um estresse hídrico, o que pode comprometer a produção. Esse excesso tem como consequência o
desperdício de energia e de água, usados em um bombeamento desnecessário.
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Eficiência de irrigação (Ei) e consumo de energia de diferentes métodos de irrigação.
Sistema de Irrigação

Ei (%)

Inundação
Sulcos de infiltração
Aspersão convencional
Pivot-central
Gotejamento e Microaspersão

30 – 50
40 – 60
75 – 85
80 – 90
80 – 95

Uso de energia
(kWh/m3)
0,03 – 0,3
0,03 – 0,3
0,2 a 0,6
0,2 a 0,6
0,1 a 0,4

Fonte: (LIMA, FERREIRA e CHRISTOFIDIS, 2014), (PIRES, SAKAI, et al., 1999)
Aplicação no estudo
Na Bacia PCJ são utilizados os seguintes métodos de irrigação: inundação, sulcos de infiltração,
pivot-central, aspersão convencional e irrigação localizada como gotejamento e
microaspresão. No entanto, o mais utilizado é a aspersão convencional com 72,23% de uso
pelos produtores rurais20.
Métodos de irrigação utilizados na Bacia do PCJ e suas respectivas porcentagens de uso de acordo
com a área irrigada.
Método
Inundação
Sulcos de infiltração
Aspersão convencional
Pivot-central
Gotejamento e Microaspersão
Outros
Total

Área irrigada (ha)
433
653
25042
235
4033
4274
34.670

% PCJ
1,24
1,88
72,23
0,68
11,63
12,33
100

Fonte: (IBGE, 2006)
A irrigação localizada promove a redução substancial do dispêndio de água, um dos mais
eficientes na relação entre produtividade e unidade de água aplicada. O uso da irrigação
localizada é mais propício para culturas hortícolas e para fruteiras, que são de maior
rentabilidade e condizentes com os custos dos sistemas.
Na Bacia do PCJ, em seus mais de 60 municípios, são plantadas diversas culturas, sendo 19
culturas permanentes e 20 temporárias, além das áreas de pastagens (IBGE/SIDRA, 2014). A
área total plantada com lavoura temporária é de 33.978,93 ha e com permanente de
101.309,25 ha (IBGE/SIDRA, 2014). Porém, as principais lavouras, em termos de área plantada,
são descritas na tabela abaixo.
Nota-se que as culturas citrícolas (laranja, tangerina e limão) possuem, conjuntamente, 67,58%
da área plantada com lavouras permanente na Bacia PCJ e, adicionando a lavoura de café esse
percentual chega a 84,65% das lavouras perenes. Com relação à área total plantada na Bacia
do PCJ de 135.288,15 ha, apenas as culturas citrícolas representam 51% do total.
Em se tratando de lavouras anuais ou temporárias observa-se a predominância do milho,
hortícolas, cana e feijão, nessa ordem, com 80,95% do total da área plantada com temporárias.
Porém, representam, conjuntamente, apenas 20,3% do total de área plantada na Bacia do PCJ,
e a sua mudança para um sistema de irrigação mais eficiente não é recomendado, devido a
rentabilidade dessas lavouras frente aos custos de implantação e manutenção dos sistemas de
irrigação localizados.

20

Observa-se que 25,63% da área plantada na Bacia PCJ é irrigada.
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Diante dos dados apresentados, nota-se a possibilidade das principais culturas citrícolas, com
51% do total de área plantada na Bacia, migrarem do método de média eficiência
predominante na Bacia – aspersão convencional – para um método de alta eficiência –
irrigação localizada21.
Áreas plantadas das principais lavouras temporárias e permanentes na Bacia PCJ e suas respectivas %
na participação na área total plantada.
Lavoura temporária
Milho
Hortaliças23
Cana
Feijão
Total

Área (ha)22
15.506,53
4.173,50
3.981,65
3.845,25
27.506,93

%
11,46
3,08
2,94
2,84
20,33

Lavoura permanente
Laranja
Café
Tangerina
Limão
Total

Área (ha)
60.634,5
17.295,25
4.418,75
3.417,25
85.765,75

%
44,82
12,78
3,27
2,53
63,40

Fonte: (IBGE, 2014)
Para se calcular o total de demanda para irrigação na Bacia do PCJ é necessário conhecer as
demandas hídricas das principais culturas plantadas de acordo com a seguinte.
Demandas hídricas das principais culturas da Bacia PCJ e suas respectivas demandas de irrigação.
Cultura

Demanda
hídrica
cultura (mm)

Demanda
hídrica
cultura
(mm/dia)

Demanda
hídrica
irrigação – 80%
da demanda
hídrica da
cultura (mm)

Milho
Feijão
Café
Cana
Citrus
Hortícolas

380-55024
300-60026
800 – 120028
1000 – 200030
600-120032
250-50034

6,625
7,327
2,2929
3,931
333
6,135

304-440
240-486
640-960
800-1.600
480-960
200-400

Demanda
hídrica
irrigação - 80%
da demanda
hídrica da
cultura
(mm/dia)
5,28
5,84
1,83
3,12
2,4
4,88

Demanda
hídrica
irrigação
(l/ha/dia)

Demanda
hídrica
irrigação bruta
(l/ha/dia)

52.800
58.400
18.300
31.200
24.000
48.800

52.800/Ei
58.400/Ei
18.300/Ei
31.200/Ei
24.000/Ei
48.800/Ei

Normalmente a precipitação efetiva não é considerada ao se dimensionar um projeto de
irrigação. Entretanto, a fim de compensar a não inclusão desse parâmetro no cálculo da
demanda máxima de irrigação, pode-se dimensionar os projetos em 100 % da
evapotranspiração média da cultura (demanda hídrica da cultura) para a região Nordeste, e em
80 % para as outras regiões do País.
21

Devido à pouca representatividade da área plantada com hortícolas na Bacia do PCJ (3,1%) e a baixa participação
da irrigação em sulco e inundação nos métodos de irrigação, mostradas na tabela acima, essa cultura e esses dois
métodos não serão considerados na medida adaptativa.
22 Média dos dados IBGE 2009 a 2012 (conforme tabela PCJ Agro)
23 Alho, amendoim, batata doce, batata inglesa, cebola, ervilha, melancia e tomate.
24 (EMBRAPA, 2014)
25 (EMBRAPA, 2003)
26 (MELLO e SILVA, 2009)
27 (EMBRAPA, 2003)
28 (CARVALHO, KORCELSKI, et al., 2014)
29 (NETO, 2014)
30 (CARVALHO, KORCELSKI, et al., 2014)
31 (SALASSIER, 2014)
32 (EMBRAPA, 2014)
33 (EMBRAPA, 2014)
34 (MELLO e SILVA, 2009)
35 (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2014)
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Para se calcular a quantidade total de água a ser aplicada por irrigação (Irrigação Total – IT), é
necessário se estabelecer a eficiência do sistema de irrigação (Ei) a ser utilizado.
IT = Demanda hídrica irrigação/Ei
Além da demanda hídrica das culturas é necessário conhecer os períodos de rega das culturas
selecionadas para não superestimar a quantidade de água necessária para tal atividade. A
seguir são detalhados os períodos de cada cultura de acordo com a sua fase de
desenvolvimento mais crítica pela falta de água. O número de dias para a rega corresponde ao
número de dias das fases críticas. As fases críticas em cada Tabela estão sinalizadas com o
símbolo (*).
Fases do desenvolvimento da cana-de-açúcar (DOORENBOS e KASSAN, 1994)
Fases
Período (dias)

I
0-60

II (*)
60-210

III
210-270

IV
270-360

Fases de desenvolvimento do feijão (MENDONÇA, SOUSA, et al., 2007)
Fases
Período (dias)

I
15

II (*)
24

III (*)
37

IV
15

Fases de desenvolvimento do milho (SOUZA, LIMA e CARVALHO, 2012)
Fases
Período (dias)

I
15

II (*)
30

III (*)
59

IV
11

Fases de desenvolvimento das hortaliças36 (EMBRAPA, 2007).
Fases
Período (dias)

I (*)

II (*)
35-49

III (*)
10-15

IV
45-46

No caso de hortaliças considerar rega diária nas fases I e II e regas a cada 2 a 3 dias na fase III.
Para o citrus e café considerar o número de dias de rega o mesmo período de estiagem na
Bacia PCJ, que em média ocorre de entre os meses de abril e setembro (COMITÊS PCJ, 2014).
Em resumo, devido ao quadro de distribuição dos métodos de irrigação na Bacia do PCJ, suas
respectivas eficiências de irrigação, o percentual de área plantada das principais culturas e a
viabilidade econômica de implantação de um método localizado de irrigação para uma
determinada cultura agrícola, a medida adaptativa proposta será baseada na conversão da
área de citrícolas (laranja, limão e tangerina) com irrigação por aspersão convencional para
irrigação localizada por gotejamento. Para o cálculo do total de demanda para irrigação na
Bacia PCJ, no cenário BAU e com a medida adaptativa em 2050, foram consideradas as
demandas hídricas das principais culturas plantadas descritas na “Áreas plantadas das
principais lavouras temporárias e permanentes na Bacia PCJ e suas respectivas % na
participação na área total plantada”.
Influência na vazão
No cenário 2050 sem a implantação da medida adaptativa, a demanda total para a irrigação é
de 19,2 mil m3/h, sendo que 76% desta, segundo os dados do Programa para efetivação do
enquadramento da Bacia PCJ (COBRAPE, 2014), são atendidos mediante captação superficial.
O total utilizado para irrigação com as águas superficiais no PCJ, assim, é 14,6 mil m 3/h. Com a
implantação da medida adaptativa (substituição da aspersão convencional pelo gotejamento

36

Baseado nas fases da cultura da batata por ser a mais representativa entre as hortaliças na bacia do PCJ.
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em área de citrícolas) o consumo será reduzido ao longo dos anos devido à eficiência do
sistema localizado 8% maior que a aspersão convencional.
Por exemplo, no município de Bom Jesus dos Perdões-SP, com 67 ha irrigados com aspersão
convencional, dos quais 21,14 ha são irrigados com citrícolas também por esse método, são
demandados 304.369,2 litros/dia (253.641 litros/dia referente à demanda hídrica da cultura
mais 20% de perda devido a eficiência de irrigação da aspersão convencional). Com a mudança
para o sistema localizado a economia de água para irrigação deverá ser, no mínimo, de 8%. Ou
seja, a demanda passa a ser de 284.077,92 litros/dia.
O efeito do incremento tecnológico resulta, no agregado, uma redução de demanda de 1,3 mil
m3/h, equivalente a 9% da demanda superficial por irrigação. Esse expressivo volume é
atingido dada a preponderância, como explanado acima, das culturas irrigadas pelo método
incrementado. A demanda total de irrigação superficial resultante com a medida adaptativa é
de 13,3 mil m3/h.
Custo de implementação da medida
A aspersão tem um custo de implantação, de modo geral, menor que a microaspersão e
gotejamento. No entanto, quem escolher o método mais barato durante a implantação,
poderá ter um custo operacional maior, como no caso da aspersão. Em média, os sistemas
apresentam os seguintes valores de aquisição e implantação por hectare (FILHO, SÁ e SIMÕES,
2014):
 aspersão: US$ 815 a US$ 1.359
 microaspersão: US$ 1.087 a US$ 1.902
 gotejamento: US$ 1.630 a US$ 2.717
Os custos anuais de irrigação também devem ser computados e incluem os associados com a
operação, manutenção, reparos do sistema de irrigação, energia, depreciações e mão de obra.
Custos fixos médios, custos de mão de obra, manutenção e energia para os sistemas de irrigação
(R$/ha/ano) (REZENDE, CARDOSO, et al., 1999)
Sistema
Aspersão
Gotejamento

Custo fixo
1450,00
1680,00

Custo (R$/ha/ano)
Mão de obra
Manutenção
384,00
72,50
240,00
84,00

Energia
530,00
255,00

Os custos da implantação do sistema irrigado aumentam por volta de 20% se comparados com
os custos da implantação da cultura tradicional, porém esse aumento de custos se reflete em
aumentos significativos da produção (PATINO, PASCHOALETTO e ALCÂNTRA, 2014).
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Resumo dos resultados

Análise Custo - Benefício da Medida J-Tecnologia irrigação
Custo total da medida (mil R$)
303.106
Custo total da medida em VPL (mil R$)
227.971
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
6.816
8.552
Indústria
179.416
68.993
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
0
-226
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

186.231

77.319

0,09

0,23
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Elasticidade-preço da demanda por água de irrigação
Carrera-Fernandez e Pereira (2002), estudando a bacia do rio Vaza-Barris, estimou a elasticidade-preço
da demanda por água para a irrigação em -0,97. O mesmo autor, (2000), estudando a bacia hidrográfica
do rio Pirapama, chegou ao grau de -0,96, ou seja, ambas elasticidades praticamente unitárias (e assim
muito significativas para a gestão da demanda via preços).
Os graus de elasticidade unitários indicam que há uso de técnicas pouco eficientes quanto ao consumo
de água, o que não é o caso na bacia do PCJ37. Uma vez conhecidas as técnicas de irrigação, diferente
dos diversos processos produtivos industriais que ocorrem na bacia do PCJ, optou-se por modelar uma
medida adaptativa para irrigação como descrito - incrementando a eficiência das técnicas de irrigação.
A tendência de um acréscimo no valor cobrado pela água para culturas cuja irrigação é eficiente e de
alto valor agregado, como o exemplo dos citros irrigados no PCJ, devem apresentar elasticidades
menores, viabilizando a cobrança. Em qualquer caso porém, cabe analisar a vulnerabilidade econômica
da agricultura no local de interesse para se compreenderem as questões distributivas de eventuais
sistemas de cobrança pela água.

37

A irrigação de outras culturas, como o arroz no Rio Grande do Sul, mantém sistemas de irrigação de
baixo valor agregado que, mesmo mediante baixos valores de cobrança pelo uso de água, poderiam
significar a inviabilização da atividade.
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3

MEDIDAS ADAPTATIVAS COMBINADAS

Algumas medidas adaptativas já apresentadas foram combinadas, como se fossem aplicadas
simultaneamente e o resultado dessa aplicação simultânea foi avaliado com base na ACB e são
apresentados a seguir.
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3.1

(A+I) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E ADUTORAS + AUMENTO DO VALOR DA
OUTORGA PARA INDÚSTRIA

Análise Custo - Benefício da Medida Combinação (A+I)
Custo total da medida (mil R$)
6.405.181
Custo total da medida em VPL (mil R$)
4.114.323
Benefícios anuais em 2050 (mil R$)
RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
149.692
131.105
Indústria
7.219.951
7.029.655
Rural - dessedentação
1.826
1.826
Rural - irrigação
-42.663
-42.663
Qualidade
-4.535
7.003
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

7.324.270

0,04
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7.126.926

0,04

3.2

(C+D) AUMENTO DE EFICIÊNCIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO+ AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Análise Custo - Benefício da Medida Combinação (C+D)
Custo total da medida (mil R$)
12.376.990
Custo total da medida em VPL (mil R$)
8.422.532
Benefícios anuais em 2050 (mil R$)
RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
241.164
170.570
Indústria
898.314
533.435
Rural - dessedentação
1.826
0
Rural - irrigação
4.391
4.391
Qualidade
340.189
341.186
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

1.485.884

0,43
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1.049.582

0,62

3.3

(D+E) AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA
ESGOTO+REÚSO DE ÁGUAS CINZAS EM RESIDÊNCIAS

E

TRATAMENTO

Análise Custo - Benefício da Medida Combinação (D+E)
Custo total da medida (mil R$)
5.297.718
Custo total da medida em VPL (mil R$)
4.562.582
Benefícios anuais em 2050 (mil R$) RCP 4.5
RCP 8.5
Abastecimento
55.021
52.928
Indústria
187.145
145.263
Rural - dessedentação
0
0
Rural - irrigação
0
0
Qualidade
137.830
341.186
Benefício anual total em 2050 (mil R$)
Relação Custo/Benefício
médio anual (em 2050)

379.995

539.377

0,92

0,65
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DE

4

MEDIDAS ADAPTATIVAS ANALISADAS DE FORMA QUALITATIVA
4.1

(K) OUTRAS ALTERNATIVAS PARA IRRIGAÇÃO

Objetivo da medida
Identificar mecanismos alternativos para redução de demanda de água para irrigação.
Descrição geral da medida
Dada a demanda de água para irrigação já discutida na medida J – Aumento de eficiência na
demanda de irrigação, outras alternativas técnicas e de gestão que reduzam a demanda de
água para irrigação são levantadas e listadas a seguir.
Desestímulo ao cultivo de culturas com alta demanda de água: o objetivo nesse caso é o
desestímulo das atividades agrícolas que demandam água para irrigação, tornando a demanda
para tal uso nula. Essa hipótese poderia ser implementada por uma outorga de valor proibitivo
para os usos rurais que privilegiaria, assim, o uso doméstico do recurso hídrico face ao cenário
de mudanças climáticas.
Por outro lado, com a implementação dessa medida a produção agrícola da grande maioria das
culturas seria economicamente inviável durante o período de estiagem.
Implementação da técnica de Integração Lavoura-Pecuária -ILP: uma outra alternativa que
reduziria a necessidade de irrigação pensando em ciclos de longos períodos, é a utilização da
ILP, uma vez que essa técnica viabiliza a alternância ou consórcio de atividades agrícola e
pecuária dentro da mesma propriedade, de maneira equilibrada diminuindo a demanda por
irrigação das atividades agrícolas. O solo é explorado na maior parte do ano, criando condições
para um aumento da oferta de produtos agrícolas e pecuários simultaneamente (ALVARENGA
e NOCE, 2005).
Além disso, a técnica de ILP propicia menor uso de fertilizantes e corretivos do solo,
diminuindo o escoamento desses componentes para corpos d’água. Da mesma forma,
associada a técnica de plantio direto, a ILP reduz a erosão do solo, o que colabora para
redução do impacto da atividade agropecuária na qualidade da água em diversos parâmetros
(GALHARTE e CRESTANA, 2010).
Zoneamento Agrícola de Risco Climático: outra alternativa para a redução de demanda por
irrigação é a utilização do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, desenvolvido pela
Embrapa, que permite a identificação da melhor época de plantio de 40 culturas nos
diferentes ciclos de cultivares e tipos de solo para os municípios brasileiros. O objetivo é
minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos que podem causar perdas na
produção. A ferramenta foi utilizada pela primeira vez em 1996 e tem revisões anuais que são
publicadas por meio de portarias no Diário Oficial e no site do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2014).
Apesar de não serem analisadas nesse estudo quanto as sua influência na vazão ou qualidade
da água se aplicadas na bacia, as alternativas descritas acima apresentam benefícios correlatos
a recursos hídricos no que diz respeito a produtividade agrícola e saturação de recursos
naturais.
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4.2

(L) ADOÇÃO DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS

Objetivo da medida:
Garantir e/ou aumentar as vazões naturais de estiagem (mínimas) na bacia através da
aplicação de técnicas vegetativas e mecânicas de conservação em áreas prioritárias na bacia
para esse fim.
Descrição geral da medida
De maneira simplificada, a medida se compõe da adoção de práticas e manejos
conservacionistas em propriedades rurais da bacia com vistas à conservação de água. Ela é
inspirada essencialmente pelo Programa Produtor de Água da ANA (e similares), cujo objetivo
é a melhoria dos aspectos de quantidade e qualidade da água em mananciais estratégicos,
através de ações de manejo e conservação do solo e restauração florestal (ANA, 2012).
Essas práticas e manejos são citados por diversos autores e especialistas e podem ser
agrupadas, entre outros, como segue:




Práticas conservacionistas de caráter vegetativo
• Reflorestamento com espécies nativas (adequadamente utilizada);
• Implantação de plantio direto em áreas agrícolas;
• Integração Agricultura, Silvicultura e Pecuária;
• Recuperação das pastagens
• Conservação de fragmentos florestais e recomposição das APPs e RL;
• Recuperação e proteção de nascentes.
Práticas conservacionistas de caráter mecânico
• Construção de barraginhas de captação e infiltração de águas de chuva;
• Implantação de terraceamento em nível em áreas agrícolas e pastagens;
• Readequação / relocação de estradas vicinais;
• Construção de baciões de retenção em estradas vicinais.

Sabe-se que, apesar dessas atividades gerarem alguns benefícios ao produtor rural, as mesmas
não são espontaneamente adotas. Os principais benefícios dessas tem caráter ecossistêmico e
transpassam a fronteira da propriedade que as adota, além de necessitarem de investimentos
iniciais e gerarem possíveis custos de oportunidade ao produtor. Logo, a ampla adoção das
mesmas em uma bacia pressupõe o uso de mecanismos, podendo estes ser de comando e
controle, impondo sua adoção, ou através incentivos (econômicos ou não) para que sua
adoção por parte dos produtores se torne atrativa.
Nesse sentido, destacam-se os mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA), e, no
caso da água, a experiência brasileira com o Programa Produtor de Água (ver quadro abaixo).
Este é um exemplo prático de como tornar viável a implantação dessas medidas em uma bacia
hidrográfica, já que prevê que os projetos contemplem o pagamento pelo serviço ambiental
aos produtores que se proponham, voluntariamente, a adotar práticas e manejos
conservacionistas em suas propriedades com vistas à conservação de solo e água e assim
favorecem os serviços ecossistêmicos e geram externalidades positivas à sociedade.
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Programa Produtor de Água
Responsável: ANA – Gerência de Uso Sustentável de Água e Solo – GEUSA
Abrangência do programa: 16 projetos
- Região Norte: Acre(1); Tocantins(1)
- Região Sul: Paraná(1); Santa Catarina(1); Rio Grande do Sul(1)
- Região Centro-Oeste: Mato Grosso(1); Goiás(2);
- Região Sudeste: São Paulo(3); Rio de Janeiro(2); Espirito Santo(1); Minas Gerais(2)
O Programa Produtor de Água tem abrangência nacional e visa estimular o instrumento de Pagamento
por Serviços Ambientais – PSA com o objetivo de conservar os recursos hídricos no Brasil. O modelo de
PSA é adotado pois acredita-se que, diferente do subsídio agrícola, recompensa o agricultor que se
propõe a conservar ou ampliar os serviços ecossistêmicos tendo o pagamento proporcional ao serviço
prestado.
Para tanto, o Programa prevê a orientação ou apoio a projetos que visem à redução da erosão e do
assoreamento de mananciais no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade e a regularização da
oferta de água em bacias hidrográficas. Os projetos são implantados em trechos de bacias hidrográficas,
geralmente microbacias com representatividade em nível municipal, podendo alcançar regiões maiores.
Os projetos são desenvolvidos para que o produtor rural consiga dotar práticas e manejos
conservacionistas em sua propriedade visando a conservação de solo e água. Sendo assim os projetos
podem ser desenvolvidos por arranjos organizacionais compostos por estados, municípios, comitês de
bacia, companhias de abastecimento e geração de energia, dentre outras instituições públicas ou
privadas.
A adesão ao programa é voluntária, mas como dito anteriormente o produtor que implementa o
projeto na sua propriedade recebe um montante referente o pagamento por serviço ambiental – PSA
prestado. Os projetos contemplam a adoção, por parte dos produtores de boas práticas agrícolas, tais
como práticas mecânicas, manutenção e recomposição da vegetação natural e agropecuária
sustentável, que contribuam para o abatimento efetivo da erosão e da sedimentação e aumento da
infiltração de água na bacia hidrográfica.
Os pagamentos são feitos por entidades escolhidas pelo arranjo organizacional, durante ou após a
implantação de cada projeto individual da propriedade (PIP). Os valores são definidos com base em
estudos econômicos desenvolvidos para a região onde ele se insere e na sua eficácia no abatimento da
erosão. Para tanto, contratos são celebrados entre a entidade responsável por repassar os recursos dos
agentes financiadores e os produtores participantes.

Fonte: (ANA, 2012)
Os serviços ambientais gerados por essas práticas são múltiplos e sua magnitude pode variar
muito em função do projeto e as especificidades do local. Dentre os principais serviços
ambientais é possível citar o controle de erosão, por consequência a redução do assoreamento
e melhora na qualidade da água (menor turbidez), diminuição de enxurradas e vazões de pico
(menos inundações), maior carregamento do lençol freático, aumento de produtividade
agrícola, entre outros. Todos esses serviços são mais ou menos passíveis de serem
mensurados.
Considerando o risco de escassez hídrica, e no caso de uma ACB, torna-se particularmente
importante avaliar a magnitude dos resultados que tais medidas, ou seja a influência causada
em parâmetros físicos de qualidade e quantidade de água na bacia, estes, por sua vez
impactam parâmetros econômicos associados.
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No entanto, embora seja praticamente unânime entre autores a existência de impactos
positivos na qualidade e quantidade de água, existe ainda uma escassez de estudos
quantitativos dos mesmos. Isso se deve, entre outros, à complexidade ecossistêmica envolvida
em uma bacia, sua forte influência de parâmetros locais e a falta de dados empíricos.
Existem poucos estudos empíricos que demonstram quantitativamente os efeitos de medidas
deste tipo. Shilling e Libra (2003)relatam que em duas áreas em Iowa nos EUA o escoamento
de base aumentou de 20 a 30% num período de 60 anos, com a hipótese de que a razão seja o
aumento de projetos de conservação de solo e água durante a década de 1940.
Mais frequentes são estudos que utilizam modelos numéricos a fim de simular o
comportamento esperado de mudanças de uso do solo em bacias. Embora de suma relevância,
esses modelos são limitados em sua representação do sistema físico porque contém muitas
simplificações e suposições (SLOTO, 2008).
Quando somente os efeitos nas vazões de bacias sujeitas a projetos de reflorestamento e/ou
florestamento são considerados, observam-se diversos possíveis resultados. Especificamente
quanto ao aumento das vazões de estiagem, Calder (2000) argumenta que diferentes
processos hidrológicos específicos do local influenciam nos efeitos que as florestas podem ter
sobre esse parâmetro, aumentando ou diminuindo-o, apontando a importância de estudos
locais. Ao tratar de técnicas vegetativas, Valente e Gomes (2011) argumentam que a maneira
de usar a vegetação pode ser mais importante do que a vegetação em si.
No Brasil, ainda existem muito pouco estudos nesse tema. Chaves e Camelo (2012) modela os
benefícios hidrológicos e econômicos de três programas de conservação de solo aplicados à
bacia do Pipiripau (245 km²) no cerrado, indicando que, se amplo reflorestamento e boas
práticas de gestão fossem implantadas na bacia, haveria um aumento anual de 755 x 106 m³
no escoamento sub superficial na estação seca.
Valente e Gomes (2011) aponta, em uma experiência empírica no país, resultados preliminares
de ações em 2 bacias experimentais na região de Viçosa-MG, as quais passaram por processos
de degradação de seus sistemas hidrológicos nos últimos 40 anos. Mesmo com tempo curto de
avaliação consegue indicações de variação de comportamentos hidrológicos por efeito de
técnicas de manejo, por exemplo: um aumento médio de 40% da vazão na bacia experimental
1, aumento na vazão mínima de 22,85 % na mesma bacia no período de 2001/2007 e um
incremento de 61,25 % das vazões mínimas entre os anos de 2002 e 2007 na segunda bacia.
Esses resultados, sejam modelos ou experiências empíricas, são de extrema importância para
uma percepção quantitativa dos efeitos da medida. Por outro lado, evidenciam a
impossibilidade de se extrapolar as experiências de uma bacia a outra, devido, entre outros,
aos diversos fatores acima apresentados. Estudos empíricos que exigem um grande esforço de
coleta de dados numa grande escala temporal, e, alternativamente modelos que tentem
considerar ao máximo as especificidades do local, devem ser desenvolvidos para que os efeitos
nos parâmetros físicos sejam corretamente valorados.
Aplicação no estudo
A impossibilidade de considerar essa medida nesta aplicação, reside principalmente
impossibilidade de previsão dos resultados físicos da mesma, ou seja, sua influência na
qualidade e quantidade da água nos corpos d´água, os quais influenciam a avaliação
econômica da medida. Existe uma forte lacuna de informações que possam ser aplicadas de
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forma razoavelmente confiável neste contexto, com poucas modelagens ou dados empíricos
para o Brasil e a aparente inexistência de estudos focados na bacia de estudo. Outro fator
complicador explicitado por estudos desse tipo é a escala de estudo, onde a resposta de bacias
muito extensas (como a do PCJ) a essas práticas fica “mascarada” por outros fatores.
A aplicação dessa medida se refletiria numa ampla adoção de práticas conservacionistas na
bacia do PCJ. Embora já existam experiências da aplicação do Programa Produtor de Água na
mesma, com destaque para o caso emblemático do município de Extrema, para que a mesma
tenha impacto significativo na escala considerada deveria ser amplamente adotada.
Nesse sentido, vale destacar o trabalho presente no relatório final do “Plano diretor para
recomposição florestal visando produção de água nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí” elaborado pela Proesp em 2005. O documento traz, entre outros, diretrizes
para adoção de técnicas conservacionistas (não só de reflorestamento), a determinação,
através de critérios objetivos, de microbacias prioritárias para sua adoção visando a produção
de água e os custos associados, sendo um bom ponto de partida para futuras aplicações.
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4.3

(M) CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Objetivo da medida
Redução do consumo de água por meio da disseminação de campanhas publicitárias visando a
conscientização dos usuários para o uso racional de água.
Descrição geral da medida
As campanhas que visam a conscientização dos usuários para o uso racional de água, podem
ser caracterizadas como campanhas publicitárias de utilidade pública, uma vez que têm por
objetivo, através do fornecimento de informações e orientações, pretende orientar um
comportamento específico na população, visando um benefício social (PRADO e LOPES, 2011).
Muito difundidas no Brasil e Estados Unidos, essas campanhas, quando aplicadas, são
geralmente acompanhadas por outras medidas de conservação de água como correção de
falhas físicas no sistema de distribuição, incentivos para substituição de aparelhos hidráulicos
obsoletos, descontos na conta de água, o que dificulta a avaliação da efetividade das
campanhas de sensibilização na redução do consumo isoladamente.
Uma vez, que a maior parte dos programas de conservação são compostos por várias medidas,
é difícil desagregar o benefício e vincular a redução do consumo a apenas uma medida. Syme
(2000), cita a surpreendente falta de dados relativos a eficiência de campanhas de
conscientização para a redução do consumo de água, o que dificulta a avaliação de custobenefício de dessa medida bastante difundida.
Almeida (2009) pondera que campanhas de conscientização relacionadas ao uso racional de
insumos naturais devem ser de alguma maneira constante, uma vez que sem as campanhas
corre-se o risco do consumo aumentar.
No caso desse estudo a conscientização para consumo racional de água foi pensada como um
programa que conta com campanha publicitária com veiculação via televisão, mídias impressas
e rádio para a região da bacia do PCJ.
Os dados de redução de consumo de água relacionados a medidas voluntárias são bastante
variáveis, oscilando de 60% (SYME, NANCARROW e SELIGMAN, 2000) a 11% (ALMEIDA, 2009),
porém variando principalmente entre 15% e 30% (SYME, NANCARROW e SELIGMAN, 2000). No
setor de energia elétrica estima-se uma redução de 15% a 30% no consumo somente com a
mudança de hábitos do usuário final (PROCEL, 2006), que pode ser incentivada via campanhas
de conscientização. A pesquisa de Almeida contou com 3 meses, maio a agosto, (durante o
período de seca) de veiculação da campanha para uso racional de água na forma de cartazes e
palestras em uma instituição de ensino superior.
Na literatura foram encontrados dados de redução muito variáveis referentes a resultados de
campanhas de conscientização para uso racional da água, que vão desde reduções
imperceptíveis até 60%. Um estudo brasileiro aplicado em pequena escala considerou usuários
de um campus universitário (ALMEIDA, 2009) e teve como ações para a conscientização de
usuários palestras e aplicação de cartazes e panfletos.
Exemplos de custo de implementação da medida
A cidade de Dallas nos Estados Unidos apresenta um programa de conservação de água com
inúmeras medidas, dentre concerto de vazamentos, incentivos econômicos para troca de
aparelhos hidráulicos obsoletos em residências a campanhas de educação com crianças e
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sensibilização da população (DALLAS WATER UTILITIES & ALAN PLUMMER ASSOCIATES, INC.,
2010). No ano fiscal de 2012-2013 o orçamento previsto somente para campanhas de
conscientização para uso racional de água foi de US$ 1.320.000,00 (R$ 2.673.924,00 em 2012)
compreendendo gastos com comerciais via televisão, radio, e mídias impressas como jornais e
revistas da cidade (DALLAS WATER UTILITIES, 2014).
Um estudo realizado no Reino Unido, avaliou uma campanha de sensibilização da população
para redução do consumo de água em uma comunidade com 8 mil residências. O resultado, da
campanha que teve duração de um mês com propagandas em rádio, jornais, pontos de ônibus
e correspondência e custo total de 73 mil libras (R$277.735,46 em 2014), não apresentou
redução de consumo perceptível (HOWARTH e BUTLER, 2004).

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

57

4.4

(N) ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE REÚSO DE ÁGUA INDUSTRIAL

Objetivo da Medida
Reutilizar água tratada de efluentes domésticos na indústria, de forma a obter melhora na
qualidade da água na região de estudo, oriunda da redução de DBO da água residual da
indústria.
Descrição Geral da Medida
Reúso pode ser definido, como uma medida de utilização de água residuária ou água de
qualidade inferior, tratada ou não (FIESP, 2004).
Sua utilização é valida quando a qualidade das águas disponíveis é baixa e sua disponibilidade
varia em função da sazonalidade. A utilização de reúso de água pode necessitar de um
reservatório temporário que auxilia a indústria a suprir sua demanda hídrica e ameniza os
impactos da sazonalidade. É importante relatar que o balanço hídrico da indústria continuará o
mesmo e que a medida não resulta em aumento da quantidade de água.
O reúso da água pode ser feito de forma direta ou indireta. O reúso é direto quando o efluente
já tratado é encaminhado diretamente ao local de reúso, e o uso indireto ocorre quando o
efluente tratado é lançado no corpo d’água para ser utilizado à jusante de forma diluída e não
planejada (FIESP, 2004).
Pode-se dividir o reúso direto planejado nas seguintes modalidades de acordo com seus fins
(Resolução nº 54/2005): agrícolas; industriais; recreacionais; domésticos; para manutenção de
vazões e para recarga de aquíferos subterrâneos.
A água de reúso proveniente de estações de tratamento de efluentes (ETE) urbanos para
processos industriais tem sido utilizada, predominantemente, em sistemas de refrigeração, em
especial, nos empreendimentos localizados próximos às ETE, apesar de existirem várias formas
de aproveitamento de águas residuais tratadas.
O potencial de utilização de água de reúso na indústria proveniente das ETEs é muito relevante
em função do grande volume de água conduzido para as mesmas e do tratamento submetido
possibilitar a sua aplicação para alguns fins indústrias.
Como parte das ações para melhorar a qualidade de água da Bacia PCJ e alcançar o
enquadramento especificado no Plano de Bacias, com horizonte de 2035, foi proposto a
utilização de água de reúso proveniente das ETEs domésticas para fins de usos industriais.
Nesse estudo foram identificados os municípios que possuem potencial para utilizar água de
reúso em fins industriais, esse levantamento foi feito comparando-se o volume de esgoto
tratado e a demanda industrial projetada para 2035 em cada município da Bacia PCJ. A
identificação possibilitou estimar o total investido em reúso para cada município.
Após a identificação das cidades que possuem demanda para reúso de água na indústria, foi
possível estabelecer o montante demandado pelas mesmas, valor utilizado como base para o
cálculo da reservação necessária e da estimativa de custos para tratamento e reservação.
Os dados que definem valores de referência para transporte, tratamento de esgoto e para
reservatórios foram baseados no Programa Estadual de Apoio à Recuperação de Águas
(REAGUA) cujo objetivo é apoiar ações que visam melhorar a qualidade da água.
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A proposta elaborada pela (COBRAPE, 2010) é um estudo inicial cujo objetivo era identificar os
municípios com potencial de utilização de água de reúso na indústria e estimar o custo para
implantação do mesmo sem calcular o custo de transporte até a unidade consumidora.
Para utilização de água de reúso na bacia é necessário um estudo mais aprofundado que leve
em consideração a especificidade de cada atividade industrial presente na bacia e a sua
respectiva necessidade hídrica em relação à quantidade e qualidade.
A utilização de água de reúso tende a aumentar no futuro. Atualmente o projeto Aquapolo
trata água produzida na Estação de Tratamento de Esgotos ABC para fins industriais destinada
ao Polo Petroquímico do ABC Paulista, obtendo uma economia de água equivalente ao
consumo de uma cidade de 500.000 habitantes.
Ecologia Industrial
A ecologia industrial é um conceito de interconexão entre processos de produção no tangente à água,
energia, resíduos e materiais. Seu nome advém da pretensão de mimetizar o ambiente natural como um
sistema fechado - ou rumo à ele. Há de se ter: (i) complementaridade máxima entre os processos
produtivos das unidades; (ii) compromisso de geração de efluentes, resíduos e emissões rumo ao zero; e
(iii) consumo otimizado de utilidades.
Internacionalmente, a ecologia industrial já se traduz de forma prática e empreendedora nos Eco
Industrial Parks - EIP, condomínios cujos fluxos de matéria e energia se integram por meio da adoção de
tecnologias disponíveis. O EIP de Kalundborg, cidade costeira na Dinamarca pioneira no
desenvolvimento da ecologia industrial, consome 25% a menos de água graças à reciclagem e circulação
- traduzindo-se em economia anual de 2,9 milhões de m³.
A concepção que fundamenta este modelo procura fundir o conceito de ecologia industrial a um modelo
de adensamento industrial, indo além da sustentabilidade de cada empreendimento para vir a
contemplar a sustentação ambiental de um todo. Enquanto as indústrias localizadas na bacia do PCJ não
compartilham de um distrito ou um parque industrial, há uma notável concentração em
Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Louveira, Sumaré, Paulínia, Limeira e Vinhedo, que juntos concentram
50% do VAB do setor. A conversão de cadeias produtivas em sistemas de cooperação estratégica seria
potencializada por adensamentos industriais já ordenados, mas não é impedida pela distância entre as
indústrias de tais municípios.
O principal impulso para a ecologia industrial pode justamente ser a antevisão de déficits hídricos
severos, tornando como lógica a decisão empresarial de mudança - seja em processos produtivos
próprios, seja pela interconexão com outras indústrias, seja pela realocação das unidades industriais.
Não obstante o impulso pelo risco, as indústrias que adotam a ecologia industrial apresentam ecovantagens competitivas tais como: (i) maior produção com o mesmo insumo; (ii) maior valor de
utilização com a mesma quantidade de recursos físicos; (iii) maior competitividade para o mesmo
mercado; e (iv) maior retorno com a mesma quantidade de recursos financeiros.
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4.5

(O) MEDIDAS NA INDÚSTRIA NÃO RELACIONADAS AO PROCESSO PRODUTIVO

Objetivo da medida
Reduzir a demanda de água dos funcionários através da adoção de tecnologias com menor
consumo de água.
Descrição geral da medida
A crescente escassez hídrica, o aumento dos conflitos em função dos usos múltiplos da água,
os custos associados a sua cobrança, aliado a imagem positiva das empresas que adotam
práticas conservacionistas tem estimulado o setor industrial a adotar práticas que reduzam o
consumo de água.
A troca de equipamentos considerados obsoletos ou ineficientes por equipamentos eficientes,
que são aqueles capazes de suprir as funções de determinado uso utilizando uma quantidade
de água menor que o equipamento considerado ineficiente, é uma prática comum de
conservação de água.
Os equipamentos utilizados para satisfazer as necessidades hídricas em uma residência, como
chuveiro, torneiras, máquina de lavar roupa, vasos sanitários e máquina de lavar louça, assim
como na indústria, no caso, caldeiras, bombas, etc, passaram por uma grande evolução nos
últimos anos, sendo projetados para consumir e desperdiçar uma quantidade de água cada vez
menor através da reformulação de design e incorporação de novas soluções de engenharia,
representando um ganho em termos de eficiência.
Uma parcela do setor industrial adotou como prática a compra de equipamentos com menor
consumo de água em detrimento dos que realizam a mesma função com maior consumo.
Outra prática comum é a substituição de equipamentos com tecnologia defasada que possuem
grande consumo de água por outros que realizam a mesma função com menor gasto de água,
essa ação é tomada quando a relação custo-benefício é favorável ou em indústrias localizadas
em bacias onde a oferta de água é limitada.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

60

5

BIBLIOGRAFIA

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. Agência das Bacias PCJ. Agência PCJ, 2012. Disponivel em:
<http://www.agenciapcj.org.br/novo/index.php>. Acesso em: Agosto 2014.
ALMEIDA, H. M. Campanha de conscientização de usuários quanto ao uso racional de água
no campus VI do CEFET MG. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2009.
ALVARENGA, R. C.; NOCE, M. A. Integração lavoura e pecuária. Embrapa Milho e Sorgo. Sete
Lagoas, p. 16. 2005.
ALVES, D. C. O. et al. Estimação da elasticidade-preço da demanda dos clientes comerciais e
industriaias da SABESP. FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas de São Paulo.
2009.
ANA. Manual Operativo do Programa Produtor de Água. Agência Nacional de Águas. Brasília,
p. 84. 2012.
ANDRADE, T. A. et al. Saneamento urbano: a demanda residencial por água. Pesquisa e
Planejamento Econômico, v. 25, p. 427-448, 1995.
ARES PCJ. Tarifas de Água praticadas na faixa de Consumo Mínimo na Categoria Residencial
Normal - Data base: março/2014. Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 2014.
BATHIA, R. . C. R.; WINPENNY, J. Water conservation and reallocation: best practice cases in
improving economic efficiency and environmental quality. World Bank; ODI. 1995.
BJORNLUND, H.; MCKAY, J. Aspects of water markets for developing countries: Experiences
from Australia, Chile, and the US. Environment and Development Economics, n. 7, 2002.
C&C. C&C Casa e Construção, 2014. Disponivel em: <http://www.cec.com.br/>. Acesso em:
Agosto 2014.
CALDER, I. R. Land use impacts on water resources. Land Use and Water Resources Research,
2000.
CARRERA-FERNANDEZ, J.; PEREIRA, R. A cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Pirapama.
Companhia Pernanbucana de Meio Ambiente (CPRH); Department for International
Development. Recife. 2000.
CARRERA-FERNANDEZ, J.; PEREIRA, R. A cobrança pelo uso da água em bacias de domínio da
União: O caso da Bacia de Vaza-Barris. VII Encontro Regional de Economia da ANPEC. 2002.
CARVALHO, I. R. et al. DEMANDA HÍDRICA DAS CULTURAS DE INTERESSE AGRONÔMICO.
ENCICLOPÉDIA
BIOSFERA,
p.
969-985,
19
set.
2014.
Disponivel
em:
<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2013b/CIENCIAS%20AGRARIAS/DEMANDA%20HIDRIC
A.pdf>.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

61

CARVALHO, R. C. D. GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: CONFLITO E NEGOCIAÇÃO NA
QUESTÃO DAS ÁGUAS TRANSPOSTAS DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 237. 2005.
CHAVES, H. M. L. Avaliação econômica e socioambiental do retorno do investimento da
implantação do Projeto Produtor de Água na Bacia do Ribeirão Pipiripau (DF/GO).
Universidade Nacional de Brasília. 2012.
CHAVES, H. M. L.; CAMELO, A. P. Groundwater discharge as affected by land use change in
small catchments: A hydrologic and economic study in Central Brazil. In: TREIDEL, H.; BORDES,
J. L. M.; GURDAK, J. J. Climate change effects on groundwater resources. Londres: Taylor &
Francis, v. I, 2012. p. 49-62.
CHRISTOFIDIS, D. A água e a crise alimentar. Encontro das águas. IICA. Fortaleza. 1997. p. 14.
CIRRA/FCTH/DTC ENGENHARIA. Conservação e reúso de água. Manual de orientações para o
setor industrial. FIESP/CIESP. p. 92. 2004.
CNI. Água, Indústria e Sustentabilidade. CNI- Confederação Nacional da Indústria; GEMAS.
Brasília. 2013.
COBRAPE. Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010-2020,
com propostas de atualização do enquadramento dos corpos d'água e de programa para
efetivação do enquadramento dos corpos d'água até o ano de 2035. p. 815. 2010.
COBRAPE. Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole
Paulista, no Estado de São Paulo. Departamento de Águas e Energia Elétrica. p. 207. 2013.
COBRAPE. Programa para efetivação do enquadramento - Volume III- Plano de Ação. Agência
de Bacias PCJ. 2014.
COELHO, E. F.; COELHO FILHO, M. A.; OLIVEIRA, S. L. Agricultura irrigada: eficiência de irrigação
e
uso
da
água.
Bahia
Agríc.,
p.
57-60,
2005.
Disponivel
em:
<http://www4.seagri.ba.gov.br/pdf/socioeconomia4_v7n1.pdf>.
COMITÊS
PCJ.
Comitês
PCJ,
2014.
Disponivel
em:
<http://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
>. Acesso em: 3 setembro 2014.
DALLAS WATER UTILITIES & ALAN PLUMMER ASSOCIATES, INC. City os Dallas Water
Conservation- Five-Year Strategic Plan. Dallas Water Utilities. p. Dallas. 2010.
DALLAS WATER UTILITIES. City of Dallas - Water Conservation Plan. Dallas Water Utilities.
Dallas. 2014.
DOORENBOS, J.; KASSAN, A. H. Efeitos da água no rendimento das culturas. FAO. Roma, p.
212. 1994.
EMBRAPA. Nessecidade hídrica no cultivo de feijão, trigo, milho e arroz no Bioma Cerrado.
Brasília. 2003.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

62

EMBRAPA. Recomendações técnicas para cultivo de hortaliças em agricultura familiar.
Embrapa Hortaliças. Brasília. 2007.
EMBRAPA. Cultivo do milho. EMBRAPA, 19 set. 2014. Disponivel
<http://www.cnpms.embrapa.br/publicacoes/milho_6_ed/imanejo.htm#consumo>.

em:

EMBRAPA. Sistema de Produção de Citros para o Nordeste. Embrapa, 20 set. 2014.
EMBRAPA HORTALIÇAS. Irrigação. Embrapa Hortaliça, 20 set. 2014. Disponivel em:
<http://www.cnph.embrapa.br/paginas/sistemas_producao/cultivo_tomate_industrializacao/i
rrigacao.htm>.
ENGECORPS. Bacia do Rio Piracicaba Estudos de Disponibilidade Hídrica. Petrobras. p. 83.
2008.
FERES, J.; REYNAUD, A. Demanda por água e custo de controle da poluição hídrica nas
indústrias da Bacia do Rio Paraíba do Sul.. IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
2005.
FERNANDES, D. R. M.; NETO MEDEIROS, V. B.; MATTOS, K. M. C. Viabilidade econômica do uso
da água da chuva: um estudo de caso da implantação de cisterna na UFRN/RN. XXVII
Encontro Nacional de Engenharia de Produção - A energia que move a produção: um diálogo
sobre integração, projeto e sustentabilidade. Foz do Iguaçu. 2007.
FIESP. Conservação e Reúso de Água - Manual de Orientações para o Setor Industrial. São
Paulo, p. 90. 2004.
FILHO, J. N.; SÁ, V. A. D. L. E.; SIMÕES, A. L. Instituto Agronômico de Pernambuco. Irrigação, 20
set. 2014. Disponivel em: <http://www.ipa.br/resp28.php>.
GALHARTE, C. A.; CRESTANA, S. Avaliação do impacto ambiental da integração lavourapecuária: Aspecto conservação ambiental no cerrado. Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 14, Novembro 2010.
HOWARTH, D.; BUTLER, S. Communicating water conservation: how can the public be
engaged? Water Science & Technology: Water Supply, v. 4, 2004.
IBGE. Censo Agropecuário 2006: Brasil, grande regiões e unidades da federação. 2006.
IBGE. Contas Nacionais número 23: Matriz de Insumo-Produto 2000/2005. IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. 2008.
IBGE.
Pesquisa
Agrícola
Municipal
PAM/IBGE,
2014.
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/calendario.php>.

Disponivel

em:

IBGE/SIDRA. Banco de dados agregados. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA,
14 jul. 2014. Disponivel em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp?z=t&o=1&i=P>.
IRRIGART. Bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: situação dos recursos
hídricos 2004/2005. Irrigart- Consultoria e Engenharia em Recursos Hídricos. Piracicaba. 2007.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

63

LEROY MERLIN. Leroy Merlin, 2014. Disponivel em: <http://www.leroymerlin.com.br/>. Acesso
em: Agosto 2014.
LIMA, J. E. F. W.; FERREIRA, R. S. A.; CHRISTOFIDIS, D. O Uso da Irrigação no Brasil, 18
setembro
2014.
Disponivel
em:
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl7vsa7f02wyiv80ispcrr5frx
oq4.pdf>. Acesso em: 2014.
LIMA, R. P.; MACHADO, T. G. Aproveitamento de água Pluvial: análise do custo de
implantação do sistema em edificações. Centro Universitário da Fundação Educacional de
Barretos. Barretos. 2008.
MAPA.
Ministério
da
Agricultura,
2014.
Disponivel
em:
<http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/zoneamento-agricola>. Acesso em: Outubro
2014.
MARTINS, S. DIRETRIZES PARA UMA ECONOMIA VERDE NO BRASIL II - AGRONEGÓCIO E
AGRICULTURA FAMILIAR. Rio de Janeiro. 2013.
MAY, S. Caracterização, Tratamento e Reúso de Águas Cinzas e Aproveitmento de Águas
Pluviais em Edificações. Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 223. 2009.
MEDEIROS, P. C.; RIBEIRO, M. M. R. Elasticidade-preço da demanda por água na bacia
hidrográfica do rio Paraíba. VIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. 2012.
MELLO, J. L. P.; SILVA, L. D. B. D. Irrigação. Rio de Janeiro. 2009.
MENDONÇA, J. C. et al. Determinação do coeficiente cultural (Kc) do feijoeiro (Phseolus
vulgaris L.), em Campos dos Goytacazes, RJ. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e
Ambiental, Campina Grande, junho 2007. 471-475.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Plano Plurianual 2012-2015. Programa 2013 - Agricultura
Irrigada.,
2013.
Disponivel
em:
<http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=e1c70db2-f7c4-40f9-b8aa33fadec76a1f&groupId=10157>. Acesso em: 5 novembro 2014.
MOTTA, R. S.; RUITENBEEK, J.; HUBER, R. Uso de instrumentos econômicos na gestão
ambiental da América Latina e Caribe: lições e recomendações. IPEA. Rio de Janeiro. 1996.
NETO, M. R. M. S. F. Determinação da evapotranspiração de dois cultivares de café arábica na
fase de maturação dos frutos. II Simpósio de pesquisa dos cafés do Brasil, 20 set. 2014.
Disponivel em: <http://www.sapc.embrapa.br/antigo/index.php/view-details/ii-simposio-depesquisa-dos-cafes-do-brasil/316-determinacao-da-evapotranspiracao-de-dois-cultivares-decafe-arabica-na-fase-de-maturacao-dos-frutos>.
OLMSTEAD, S. M.; HANEMMAN, W. M.; STAVINS, R. N. Does price structure matter?
Household water demand under incresing-block and uniform prices. School of Forestry and
Environmental Studies Yale University, 2003.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

64

PATINO, M. T. O.; PASCHOALETTO, C. S.; ALCÂNTRA, M. R. Comparação dos custos de
produção com e sem irrigação nas principais culturas agrícolas do estado de São Paulo. XLIII
Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2014, 30 setembro 2014. Disponivel
em: <http://www.sbea.org.br/conbea/2014/anais/R0241-1.pdf>.
PIRES, R. C. M. et al. AGROMETEOROLOGIA COMO SUPORTE AO MANEJO DE RECURSOS
HÍDRICOS E PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS - MÉTODOS E MANEJO DA IRRIGAÇÃO.
Campinas. 1999.
PRADO, M.; LOPES, V. Campanha pública educativa:teoria e técnicas publicitárias.
Universidade de Arquitetura e Comunicação Social, Brasília, Julho-dezembro 2011. 57-79.
PROCEL. Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e instalações.
Eletrobrás, Unifei, Fupai. Itajubá. 2006.
PROJECTUS. Estudos Hidrológicos Vazões Médias Mensais. Petrobras. p. 12. 2013.
PROJECTUS. Orçamento Preliminar - Barragem Duas Pontes Camanucaia. Petrobras. p. 3.
2013.
PROJECTUS. Orçamento Preliminar - Barragem Pedreira Rio Jaguari. Petrobras. p. 3. 2013.
REZENDE, R. et al. Viabilidade econômica da irrigação complementar na cultura de citros na
região noroeste do Estado do Paraná. Acta Scientiarum, p. 591-598, 1999.
SABESP.
Guardião
das
Águas,
2014.
Disponivel
<http://site.sabesp.com.br/Pages/GuardiaoAguas.aspx>. Acesso em: 31 Agosto 2014.

em:

SABESP. Sistema Cantareira - Plano de Contingência II- Ações Contingenciais e Resultados.
Sabesp. São Paulo. 2014.
SALASSIER, B. Manejo da Irrigação na Cana- de- açúcar. Embrapa, 20 set. 2014. Disponivel em:
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Cana_irrigada_producao_000fizvd3t102
wyiv802hvm3jlwle6b8.pdf>.
SELLA, M. B. Reúso de Águas Cinzas: Avaliação da Vaibilidade da Implantação do Sistema em
Residências. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 87. 2011.
SEMPRESUSTENTAVEL.
SempreSustentavel,
2014.
<http://www.sempresustentavel.com.br/>. Acesso em: Agosto 2014.

Disponivel

em:

SLOTO, R. A. Effects of land-use changes and groundwater withdrawals on stream base flow,
Pocono creek wtershed, Monroe County, Pennsylvania. Scientific investigation report
number:2008-5030, Washington, DC, p. 50, 2008.
SMITH, A. A riqueza das nações. 1a. ed. 1776.
SOUZA, A. P.; LIMA, M. E.; CARVALHO, D. F. Evapotranspiração e coeficientes de cultura do
milho em monocultivo e em consórcio com a mucuna-cinza, usando lisímetros de pesagem.
Revista Brasileira de Ciências Agrárias, 7, 2012.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

65

STUDART, T. &. C. N. Gestão de Águas: Princípios e Práticas. Porto Alegre. 2001.
SYME, G. J.; NANCARROW, B. E.; SELIGMAN, C. The evaluation of information campaigns to
promote voluntary household water conservation. Evaluation Review, v. 24, Dezembro 2000.
VALENTE, O. F.; GOMES, M. A. Conservação de nascentes: Produção de água em pequenas
bacias hidrográficas. 2 °. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2011.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

66

