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Crise hídrica em São Paulo
Afluência menor que 50% do pior ano do
histórico; em sucessivos meses se registraram
recordes históricos “negativos”.



Indefinição para decretar crise hídrica



Pirca – Programa de incentivo à redução do consumo de 
água (Deliberação da agência)

Bônus

• Inicialmente somente Sistema Cantareira

•Ampliado para toda a RMSP

•Não reembolsável (liberalidade da concessionária) – “Price cap”

•Contrário à lógica “oferta x demanda x preço”

•Reajuste anual e revisão tarifária extraordinária

Tarifa de contingência

•Cobrado de quem não reduzisse o consumo

•R$ utilizado para ações de combate à crise



Ações da concessionária

Ações de controle de 
pressão nas redes

Obras emergenciais

(integração entre sistemas)

Controle de 
vazamentos



Outras ações da agência

Informação das ações 
de controle de pressão

Fiscalização das obras 
emergenciais

Regramento para 
reparo de vazamentos



ResultadosResultados operacionais



Resultados

Saldo do Bônus e Tarifa de Contingência (2015/16)

Bônus (desconto não compensável)

R$ 153,8 milhões (1º T/2016)

R$ 926,1 milhões (2015)

R$ 1.079,9 milhões

Tarifa de contingência (sujeito a prestação de contas)

R$ 160,6 milhões (1ºT/16)

R$ 499,7 milhões (2015)

R$ 660,3 milhões

Resultados financeiros



ResultadosComparativo de disponibilidade hídrica na RMSP

RMSP 2013 2019

Mananciais (outorga): 70,4 m³/s 80,3 m³/s

Volume máximo armazenado: 1.816 hm³ 1.945 hm³

Transferências entre mananciais: 15,8 m³/s 26,8 m³/s
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RMSP 2013 2019

População: 20,1 mi hab. 21 mi hab.

Capacidade Tratamento Água: 73,4 m³/s 82,3 m³/s

Transferência de água tratada 
entre Sistemas:

Até 3 m³/s 12 m³/s

Produção média mensal: 69,1 m³/s 62,8 m³/s

Consumo médio residencial:
13,0 

m³/econ./mês
11,0-12,0 

m³/econ./mês
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Resultados,OS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE OS 
RECURSOS HÍDRICOS: DESAFIOS PARA A GESTÃO



ResultadosSuperdimensionamento de estruturas



ResultadosOciosidade



Composição da tarifa de saneamento

RECEITA SUFICIENTE PARA:

Cobrir os custos eficientes incorridos

Recuperar (amortizar) investimentos 
prudentes

Remunerar o capital aplicado 

Transferir ao consumidor os ganhos 
de eficiência e produtividade (“Fator 

X”), para modicidade tarifária 

Tarifas para

equilíbrio 
econômico-
financeiro e 
modicidade 

tarifária



Recursos hídricos

•Plano de recursos hídricos

•Enquadramento dos cursos d’água

•Outorga (tarifa de saneamento)

•Cobrança pelos recursos hídricos (tarifa de saneamento)

•Sistema de informações

Saneamento básico

•Planos municipais de saneamento básico

•Contratos com prestadores (tarifa de saneamento)

•Áreas sem contratos (poluidores)

Ambiental

•Licenças ambientais (tarifa de saneamento)

•Uso e ocupação do solo (tarifa de saneamento – indireto)

Demais fatores componentes da tarifa



Fundos municipais de saneamento

• Obras complementares (tarifa de saneamento)

• Até 4% da receita do município

Preservação dos mananciais

• Custos de gestão e preservação dos mananciais (tarifa de 
saneamento)

Bandeiras tarifárias

• Riscos hidrológicos (tarifa de saneamento)

Demais fatores componentes da tarifa



Mudanças climáticas

• Alterações nos padrões de precipitação

• Impacto na disponibilidade e distribuição temporal de vazão nos rios

Superdimensionamento das estruturas

• Represas e estruturas hidráulicas

Ociosidade

• Durante períodos de normalidade hidrológica

Componentes da tarifa



Acúmulo de componentes na tarifa do 
saneamento

Recursos hídricos

•Uso dos recursos hídricos

•Lançamento de efluentes

Saneamento

•Serviço de abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgotos

Ambiental

•Licenças ambientais

Fundos municipais de 
saneamento

•Obras complementares

Preservação de mananciais

•Gestão e preservação

Bandeiras tarifárias

•Riscos hidrológicos

Mudanças climáticas

• superdimensionamento das 
estruturas

• ociosidade



Preferência pelo uso das tarifas do setor de 
saneamento

Setor 
regulado

Tarifas 

(ao invés de 
taxas)

Eficiente no 
aspecto 

comercial



Controle: Participação social

Recursos hídricos 

• Comitês de recursos hídricos

Saneamento básico
• Conselhos de saneamento (municipais e estaduais)

• Consultas e audiências públicas

Ambiental

• Conselhos de meio ambiente

• Consultas e audiências públicas

Ambientes diversos

• Eventos do setor

• Universidades

• ONGs



Hélio Luiz Castro
heliocastro@sp.gov.br

Obrigado!


