
Água em tempo de seca

Lições de cinco secas pelo mundo

Corinne Cathala 
Anamaría Núñez 
Ana R. Rios

IDB-PB-295

Divisão de Água e Saneamento
Divisão de Comunicações

Divisão de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Rural e

Administração de Riscos de
Desastres 

BOLETIM DE 
POLÍTICAS Nº

Setembro 2018



Água em tempo de seca

Lições de cinco secas pelo mundo

Corinne Cathala 
Anamaría Núñez 
Ana R. Rios

Setembro 2018



Catalogação na fonte fornecida pela  
Biblioteca Felipe Herrera do  
Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Cathala, Corinne. 
Água em tempo de seca: lições de cinco secas pelo mundo / Corinne Cathala, 
Anamaría Núñez, Ana R. Rios. 
p. cm. — (Boletim de políticas do BID ; 295)
Inclui referências bibliográficas.
1. Droughts-Management.  2. Water-supply-Management.  3. Water conservation.  4.
Water security.  5. Water consumption.  6. Climate change mitigation.  I. Núñez,
Anamaría.  II. Rios, Ana R.  III. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Divisão de
Água e Saneamento.  IV. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Divisão de
Comunicações.  V. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Divisão de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Rural e Administração de Riscos de Desastres.  VI. Título.
VII. Série.
IDB-PB-295

Palavras-chave: água, seca, mudança climática, gestão de recursos hídricos, estresse 
hídrico, adaptação, mitigação, conservação, recursos naturais, América Latina e o 
Caribe. 

Códigos JEL: Q25, Q53, L95, Q54

Copyright ©              Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons 
IGO 3.0 Atribuição-NãoComercial-SemDerivações (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/
legalcode) e pode ser reproduzida com atribuição ao BID e para qualquer finalidade não comercial. Nenhum trabalho derivado é 
permitido. 

Qualquer controvérsia relativa à utilização de obras do BID que não possa ser resolvida amigavelmente será submetida à 
arbitragem em conformidade com as regras da UNCITRAL. O uso do nome do BID para qualquer outra finalidade que não a 
atribuição, bem como a utilização do logotipo do BID serão objetos de um contrato por escrito de licença separado entre o BID e o 
usuário e não está autorizado como parte desta licença CC-IGO. 

Note-se que o link fornecido acima inclui termos e condições adicionais da licença. 

As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a posição do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, de sua Diretoria Executiva, ou dos países que eles representam.

http://www.iadb.org

2018



Agradecimientos: Esta síntese de evidências foi feita com o gerenciamento de José Agustín 
Aguerre, C. Federico Basañes e Juan Pablo Bonilla (gerentes); e Sergio I. Campos G., José Luis 
Lobera e Pedro V. Martell (chefes de Divisão), respectivamente.

As autoras gostariam de agradecer a Paula Kehoe por seus valiosos insights e contribuições 
ao longo de todo o processo de pesquisa e redação desta síntese. As autoras agradecem tam-
bém as contribuições de Marcelo de Assis Rampone e Fabiana Rorato de L. Prado (SABESP, 
São Paulo, Brasil), e de Humberto Claure (EPSAS, La Paz, Bolívia). Além disso, as autoras go-
stariam de agradecer a seus colegas no BID Raúl Múñoz, Yvon Mellinger, Hori Tsuneki e Alfred 
Hans Grunwaldt por terem lido este artigo pelas lentes de seu conhecimento.

Página de fotografia 8: ©Scott Warren
Página de fotografia 15: Banco Interamericano de Desenvolvimento
Página de fotografia 21: Cynthia A. Zelaya Garzón
Página de fotografia 28: Anamaría Núñez



Água 
em tempo 
de seca
Lições de cinco secas 
pelo mundo



"É quando o poço está seco que 
a água se torna riqueza."

« C’est quand le puits est sec que l’eau devient richesse. »

Provérbio francês

Proverbe français 
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Introdução
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Do Brasil aos Estados Unidos e à Austrália, a mudança climática está aumentan-
do a frequência e a intensidade das secas, o que impõe enormes desafios tanto 
para os formuladores de políticas como para os cidadãos: 

Esta síntese de evidências examina essas crises, analisa os sucessos e defi-
ciências dos mecanismos de resposta e extrai lições valiosas para ajudar os 
tomadores de decisão a lidar com as secas, proporcionando um guia prático em 
termos de planejamento e gestão para uso urbano da agua.

Isso será feito por meio de uma abordagem em três etapas. Primeiro, será de-
scrita a situação que cada companhia de água e região enfrentou ao lidar com a 
seca, bem como as medidas implementadas para responder à situação de crise. 
Segundo, serão apresentadas algumas recomendações e lições aprendidas 
para aumentar a resiliência ao clima no futuro. Por fim, o documento mostrará 
como secas podem com frequência ser catalisadores para novas medidas e in-
ovações estratégicas para lidar com o estresse hídrico no longo prazo.

Nota: Os casos apresentados nesta síntese foram selecionados com base na dis-
ponibilidade de informações para ilustrar as políticas e as lições aprendidas identifi-
cadas como fundamentais para as companhias de água.

Em São Paulo, a maior cidade da América do Sul e lar de 20 milhões de 
pessoas, temperaturas elevadas e falta de chuvas em 2014 causaram 
a pior crise hídrica em mais de 80 anos. Ainda hoje, o sistema de reser-
vatórios Cantareira, o principal de São Paulo, está fornecendo menos da 
metade da água que fornecia antes do início da seca.

Na Califórnia, 2012 marcou o início de uma seca de cinco anos que pôs o 
abastecimento de água do estado sob forte estresse, levando o gover-
nador Jerry Brown a declarar um estado de emergência em 2014. As au-
toridades estaduais também impuseram fortes restrições aos fornece-
dores de água urbana e ao uso de água em áreas externas. A situação 
foi tão grave que a San Francisco Public Utilities Commission adotou 
restrições próprias além das determinadas pelo governo estadual. E o 
impacto sobre a agricultura no estado todo foi devastador, com quase 
US$ 2 bilhões de prejuízos diretos.

Na Austrália, a Seca do Milênio, uma seca que durou de 1997 a 2012, 
representou tanto uma crise como uma oportunidade para inovar. Quan-
to a este último aspecto, o governo anunciou novas iniciativas e incen-
tivos para economia de água e obteve o apoio político e da comunidade 
para fazer mudanças regulatórias e políticas muito necessárias. Ao mes-
mo tempo, decisões politizadas e pressionadas pela crise resultaram em 
um investimento excessivo de recursos financeiros. 

>

>   

>   
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São Paulo, Brasil

A cidade de São Paulo, como outras áreas urbanas densamente povoadas, en-
frenta inúmeros desafios para proporcionar segurança hídrica em um quadro 
de rápido crescimento de sua população e declínio da disponibilidade de água. 
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) inclui 39 municípios, entre eles 
a própria cidade de São Paulo. A população da área metropolitana disparou de 
300.000 no início do século XX para 21,3 milhões em 2016. A RMSP tem pou-
ca disponibilidade de água em lençóis freáticos na bacia hidrográfica do Alto 
Tietê, o que a torna fortemente dependente de fontes de água de superfície 
(Rodrigues et al., 2015). A cidade é o motor econômico do Brasil—com 10% da 
população nacional, a RMSP é responsável por 19% do PIB. Enquanto isso, a 
demanda de água subiu de 5 m3/s em 1940 para 71,4 m3/s no início de 2014 
(Hermann e Braga, 2015). Embora esse crescimento também tenha sido acen-
tuado, ele foi superado em muito pelo boom demográfico, gerando situações de 
falta de água. Em resposta a essa situação, um projeto de transferência de água 
da bacia do rio Piracicaba para suplementar o abastecimento para a RMSP foi 
lançado em 1966. A implantação do Sistema Cantareira foi concluída em 1973 
e envolveu a construção de quatro barragens nas bacias dos rios Piracicaba e 
Alto Tietê (Rodriguez et al., 2015). 

O SISTEMA CANTAREIRA  

O Sistema Cantareira é o maior produtor de água para a RMSP, suprindo cerca 
de metade da demanda da área, com o restante do abastecimento vindo de 
sete sistemas adicionais (SABESP, 2015). A companhia de água de São Paulo, 
SABESP, atende a Região Metropolitana de São Paulo com a produção e trans-
porte de água potável para cerca de 20 milhões de pessoas em 35 municípios. 
O Sistema Cantareira é composto pelas represas Jaguari/Jacareí, Cachoeira, Ati-
bainha, Paiva Castro e Águas Claras. (SABESP, CHESS-Crise Hídrica, Estratégia 
e Soluções da SABESP, 30 de abril de 2015). O Sistema Cantareira envolveu a 
construção de quatro represas nas bacias dos rios Piracicaba e Alto Tietê (Ro-
drigues et al., 2015). Em condições normais, o Sistema Cantareira fornece 33 
m3/s de água para 8,9 milhões de pessoas na RMSP e 5 m3/s para a região de 
Campinas e Jundiaí a jusante (SABESP, 2015). 

Diante da situação muito crítica, a SABESP adotou uma série de medidas es-
tratégicas, que resultaram em uma redução de 30% na retirada de água dos 
mananciais da Grande São Paulo – de 71 m³/s em janeiro de 2014 para 50 m³/s 
em fevereiro de 2015 (SABESP, CHESS-30 de abril de 2015).

O Sistema Cantareira foi o que sofreu mais impacto com a seca e o que recebeu 
maior atenção, porque teve queda de 56% na produção de água para o abastec-
imento da cidade – de 33 m³/s para 9 milhões de pessoas no início da crise para 
14 m³/s em março de 2015 (SABESP, CHESS- 30 de abril de 2015).

Vista aérea de uma rodovia multipista, cruzando 
o Reservatório Atibaia, perto da cidade de 
Nazaré Paulista. O reservatório faz parte do 
sistema Cantareira (o maior sistema de 
abastecimento público de água na América 
Latina), responsável pelo fornecimento de 50% 
da água potável na cidade de São Paulo.
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É importante notar que a SABESP e outras empresas de saneamento da região 
não têm autoridade para gerir a água bruta oriunda de lagos e rios. Elas não 
podem, por exemplo, forçar a redução do uso da água para irrigação. Isso é re-
sponsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA), a agência regulatória bra-
sileira (SABESP, CHESS- 30 de abril de 2015).  

MUDANÇA CLIMÁTICA

O maior aquecimento da região que vem acontecendo desde 1961 está asso-
ciado a um risco mais elevado de secas. Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade 
à escassez de água foi, e continua sendo, agravada pela demanda crescente 
devido ao crescimento populacional (Nobre et al., 2016). De fato, em termos de 
adaptação à mudança climática, o problema mais importante em São Paulo é a 
água, o que envolve medidas de políticas públicas para garantir o abastecimen-
to e sistemas hídricos de usos múltiplos, bem como uma abordagem holística 
para o uso e a gestão da água (ECLAC, 2014). Além disso, a conscientização 
sobre os recursos limitados de água doce precisa ser ampliada na RMSP para 
que se alcance um desenvolvimento sustentável (Nobre et al., 2016). Nesse 
sentido, com o propósito de melhorar a gestão de água nos municípios do esta-
do de São Paulo, a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) lançou o Pacto das 
Águas em 2009 e metas significativas foram alcançadas desde então (Cook et 
al., 2010).

A seca brasileira de 2014-2017 afetou de maneira mais séria a região sud-
este do país, incluindo as áreas metropolitanas de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro. Minas Gerais e Espírito Santo ainda estavam sendo afetados pela seca 
em 2016 devido ao fenômeno do El Niño. Em 5 de maio desse ano, o governo 
do Espírito Santo declarou estado de emergência em todo o estado devido ao 
agravamento da seca. Pelo menos 93 cidades impuseram racionamento em 
decorrência da seca severa. A agricultura foi drasticamente prejudicada. A pro-
dução de grãos de café, uma commodity que o Brasil fornece em volume muito 
maior que qualquer outro país, caiu 15% em 2014, elevando o preço da com-
modity em quase 50%. A produção de açúcar e etanol também sofreu o impacto.

Em fevereiro de 2014, em resposta à seca, o governo do estado de São Paulo 
criou um Grupo Técnico de Assessoramento para Gestão (GTAG) para determi-
nar como operar o Sistema Cantareira durante a seca. O GTAG incluiu repre-
sentantes da ANA, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e da 
SABESP. Ao mesmo tempo, uma série de ações administrativas foram tomadas 
para reduzir a demanda sobre o Sistema Cantareira. A SABESP também avaliou 
as diferentes opções para lidar com a situação e estruturou um plano para re-
duzir a extração de água do Sistema Cantareira, que se baseou em três pontos 
centrais: 

Incentivar uma redução do consumo de água pelos clientes pela implan-
tação de um Programa de Bônus; 
Transferir água tratada de outros sistemas produtores para o Sistema 
Cantareira;
Intensificar o programa de combate às perdas, focando especificamente 
a redução do tempo de resposta, ampliação das setorizações, instalação 
de válvulas redutoras de pressão e redução da pressão da água nas  
redes.

>

>   

>   
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REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 

Em fevereiro de 2014, a SABESP instituiu um programa de bônus em que os 
consumidores que obtivessem uma redução de mais de 20% no consumo eram 
elegíveis para um desconto de 30% na conta de água. O Programa de Bônus foi 
implantado para todos os consumidores atendidos pelo Sistema Cantareira em 
fevereiro de 2014, para todos os residentes da RMSP em abril de 2014 e para 
outros municípios servidos pela SABESP nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jaguari na área de captação do Cantareira entre junho de 2014 e dezembro 
de 2014. Em outubro de 2014, o Programa de Bônus se tornou mais flexível e 
clientes que tivessem uma redução de 10%-15% no consumo de água receberi-
am um desconto de 10%, os que tivessem uma redução de 15%-20% recebiam 
um desconto de 20% e os que reduzissem seu consumo em mais de 20% teriam 
um desconto de 30%. Esse Programa de Bônus foi divulgado para o público por 
meio das redes sociais e dos meios de comunicação tradicionais, bem como por 
contatos diretos (SABESP, CHESS-30 de abril de 2015).  

Exemplo de programa de bônus (link aqui)

Em fevereiro de 2015, a SABESP implantou uma tarifa de contingência para 
consumos acima da média. O consumo de água na RMSP caiu de 155 litros per 
capita por dia em fevereiro de 2014 para 118 litros per capita por dia em março 
de 2015. A SABESP penalizou os consumidores que tivessem um aumento de 
até 20% em sua média de consumo de água com a cobrança de 40% a mais na 
conta de luz (a tarifa de contingência) e consumidores que aumentassem seu 
consumo em mais de 20% com um adicional de 100%. (SABESP, 30 de abril de 
2015).

http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoId=65&id=6235
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Em janeiro de 2015, a ANA, o DAEE e a Secretaria do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável publicaram um guia com as restrições ao uso de água. 
Os moradores reduziram o consumo por meio de atividades como coleta de 
água da chuva e do banho e reúso de água para regar plantas, lavar pisos e dar 
descarga. A cronologia de implantação do programa foi a seguinte: 

Início da campanha. Apenas a região atendida pelo 
Cantareira;
Clientes começaram a receber a conta com bônus;
Ampliação do programa para os municípios operados 
pela SABESP;
Ampliação do programa para os municípios operados 
pela SABESP na bacia do PCJ;
Ampliação do programa de bônus (faixa com 20% de 
desconto para quem economizar de 15 a 20%; e faixa 
com 10% de desconto para quem economizar de 10 a 
15%);
Criação de uma tarifa de contingência para clientes que 
consumam acima da meta fixada;
Clientes começaram a receber a conta com a tarifa de 
contingência.

01/02/2014 

06/03/2014 
01/04/2014 
 
02/05/2014 
 
10/24/2014  

 

08/01/2015  

09/02/2015

>

>   
>

>

>

>

>   

(SABESP, -CHESS- 30 de abril de 2015)

Adesão ao Programa na RMSP (em %)

Economía de água obtida com o programa (em m3/s)

SOMENTE REGIÃO
DO CANTAREIRA

NOVAS FAIXAS DE BONFICAÇÃO CRIAÇÃO DE SOBRETAXA
(ÔNUS)

AMPLIADO
P/TODA RMSP

AMPLIADO PARA RMSP + MUNICÍPIOS DO PCI

MAR

37 39 39 42 45 46
51 50 5349

25 25 25 2527 28 26 26
21

52

31
1924 24 24 24 22 22 19 18

12 13 10 10

23

MARABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

MAR

1,1 1,6 3,3 3,9 3,4 3,9 3,6 3,6 4,1 4,8 5,4 6,0 6,2

MARABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

Reduziu COM bônus Reduziu SEM bônus Consumo acima média

66 65
71 72
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Como resultado, 82% dos clientes da RMSP reduziram o consumo de água (72% dos 
clientes reduziram o consumo em mais de 10% e obtiveram um bônus na conta, 
enquanto 10% reduziram o consumo sem conseguir alcançar o bônus na conta – 
SABESP et al., 30 de abril de 2015). 

Além disso, 18% dos clientes tiveram consumo acima da média estabelecida no pro-
grama (11% tiveram a aplicação da tarifa de contingência e 7% não).

INTENSIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO  
DE PERDAS DE ÁGUA 

O programa de redução de perdas de água da SABESP é permanente e rep-
resenta grandes investimentos (USD 1,5 bilhão com base na taxa de câmbio 
de 1 = USD 0,31 em 19/11//2017, com investimentos planejados ao longo do 
período de 2009-2020). Para reduzir os vazamentos em tubulações, foram 
usadas válvulas redutoras de pressão para diminuir a pressão no sistema de 
distribuição. Em conjunto, as ações resultaram em que a entrega de água para 
a RMSP fosse reduzida de 71,4 m³/s em fevereiro de 2014 para uma produção 
média mensal de 52,0 m³/s em 2015 (SABESP et al., 30 de abril de 2015).

Graças a esse programa, as perdas de água em São Paulo tiveram uma redução 
de 1,2 ponto percentual a cada ano durante a década passada. As ações para 
lidar com perdas de água (perdas reais e aparentes) incluíram:

(SABESP et al., 30 de abril de 2015)

Perdas de água reais são perdas técnicas, enquanto perdas aparentes são per-
das comerciais. As perdas reais representaram 62% de todas as perdas de água. 
O programa de redução de perdas de água foi o mais eficaz para lidar com a 
seca e foi responsável por 41% da economia obtida no Sistema Cantareira (SA-
BESP et al., 30 de abril de 2015). 

USO DE RESERVAS TÉCNICAS

A SABESP concebeu o programa para acessar 182,5 milhões de m³ da reserva 
técnica das represas Jaguari/Jacareí e Atibainha, chamado Reserva Técnica I. O 
programa Reserva Técnica I adicionou 182,5 milhões de m³ de água ao Sistema 
Cantareira. As obras proporcionaram, no total, uma reserva adicional de 287,5 
milhões de m³, que permitiram manter o abastecimento de água para mais de 6 
milhões de pessoas durante todo o ano de 2014. O programa Reserva Técnica 
II agregou 105 milhões de m³ ao Sistema Cantareira. Como resultado, o volume 
total do Sistema Cantareira subiu para 1.269,5 milhões de m³, incluindo a Res-
erva Técnica I e II (SABESP et al., 30 de abril de 2015).

Instalação de válvulas redutoras da pressão da água;
Detecção de perdas de água por métodos acústicos;
Reabilitação ou substituição de tubulações;
Treinamento e certificação da mão de obra;
Setorização da rede de água; e
Redução dos prazos de atendimento para consertar vazamentos.
 

>
>   
>
>
>
>   
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Para lidar com a situação, as autoridades adotaram uma abordagem de longo 
prazo que incluiu (SABESP et al., 30 de abril de 2015):

TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA DE OUTROS SISTEMAS 
PRODUTORES 

Diante da situação crítica em 2014, medidas estruturais também foram ad-
otadas durante a seca para transferir água de outros sistemas produtores. Os 
planos para construir infraestrutura adicional de transferência de água entre os 
reservatórios foram acelerados. Essas transferências e o uso das interconex-
ões existentes permitiram que quase três milhões de pessoas antes atendidas 
pelo Sistema Cantareira fossem abastecidas por outros sistemas (SABESP et 
al., 30 de abril de 2015).

A seca afetou seriamente milhões de pessoas na região de São Paulo. As me-
didas de redução da pressão da água adotadas para reduzir vazamentos no 

Uma campanha de comunicação ampla focada na economia de água, 
voltada para a população em geral. Por exemplo: dez filmes (formato 
televisão) foram produzidos em 2014/2015, além de distribuição de fol-
hetos e material promocional porta a porta sobre o uso eficiente da água;
Treinamentos e oficinas com entidades governamentais, associações e 
ONGs sobre economia de água;
Negociações com clientes privados de grande consumo para incen-
tivá-los a reduzir o consumo e substituir o abastecimento da SABESP. 
Em 2014, esta iniciativa levou a que 70% dos clientes migrassem para 
fontes de água alternativas;
Trabalho com comunidades e lideranças sociais para disseminar a gravi-
dade da situação e incentivar a economia de água;
Estímulo ao consumo de água de reúso entre os grandes clientes.

>

>   

>

>

>   

As medidas implantadas reduziram o consumo de água do Sistema Cantareira 
em 56% até março de 2015, resultando em uma economia de 17,73 m³/s. Con-
siderando todos os sistemas que fornecem água para a RMSP, a economia no 
período de fevereiro de 2014 a março de 2015 chegou a 20,1 m³/s, ou 28%. A 
figura abaixo mostra a contribuição de cada medida para a economia de água 
(SABESP et al., 30 de abril de 2015):

Economia obtida em Março no Cantareira, por ação:
(en m3/s)

Redução Pressão/Perdas
Redução Permissionários
Avanço outros sistemas
Programa Bônus

-6,3

-0,6

-3,5

-7,3
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sistema de distribuição causaram interrupções no serviço por vários dias em 
algumas partes da cidade (Nobre et al., 2016). Entre os mais prejudicados esti-
veram os segmentos de baixa renda da população, que não tinham como obter 
água de outras fontes, como caminhões-tanque. Para lidar com a falta de água, 
muitos moradores começaram a coletar água da chuva, que, em alguns casos, 
não era armazenada de maneira segura. Como resultado, os casos de dengue 
triplicaram em São Paulo entre 2014 e 2015 (Otto et al., 2015). Os preços dos 
alimentos chegaram a subir 30% (Nobre et al., 2016). A seca também desen-
cadeou episódios de insatisfação social na cidade (Dobrovolski et al., 2015; No-
bre et al., 2016). Para piorar a situação, a seca também teve impacto sobre a 
produção de energia hidrelétrica e elevou os preços da eletricidade, uma vez 
que 80% da energia elétrica no Brasil é gerada por usinas hidrelétricas (Dobro-
volski et al., 2015). A SABESP enfrentou um aumento de 36,5% nos custos da 
energia elétrica (SABESP, 2015).

PROTEÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
FUNDO DE ÁGUA DE SÃO PAULO 

Em 2011, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a The Nature Conser-
vancy, a Fundação FEMSA e o Fundo Mundial para o Ambiente se uniram em 
uma parceria público-privada para criar e promover fundos de água, um instru-
mento financeiro e de governança voltado à conservação de fontes de água na 
natureza (ou a infraestrutura verde). Os fundos mobilizam recursos públicos e 
privados, que investem retornos financeiros em projetos de conservação. Hoje, 
os recursos estão sendo investidos em uma série de projetos de infraestrutura 
verde que promovem a conservação de bacias hidrográficas e complementam 
investimentos em infraestrutura hídrica cinza.

Criado em 2013, o Fundo de Água de São Paulo está fazendo investimentos em 
infraestrutura verde que usam o poder da natureza para captação, infiltração 
e regulação do ciclo da água. Entre as atividades do Fundo há uma plataforma 
digital para mapear e registrar cerca de 4.300 propriedades rurais localizadas 
em mais de 80.000 hectares da bacia hidrográfica que forma o Sistema Can-
tareira, responsável pelo abastecimento de 10 milhões de pessoas na região 
metropolitana de São Paulo.

Espera-se que essas ações de conservação gerem benefícios ambientais como 
preservação de rios, conservação da biodiversidade e absorção de carbono, que 
ajudam a combater a mudança climática. Até o momento, melhores práticas 
foram mantidas, restauradas e implantadas em um total de 8.000 hectares e 
beneficiaram diretamente 283 famílias na parte superior da bacia.
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Algumas palavras sobre 
La Paz – El Alto, Bolívia 

Para a próxima seção, as autoras gostariam de agradecer o apoio da EPSAS  
e MMAyA por fornecer as informações relevantes para o caso. 

A seca e o déficit de 2016 afetaram a vida da maior parte dos bolivianos em 
áreas urbanas e rurais, restringiram o abastecimento de água potável em sete 
das principais cidades e revelaram a alta vulnerabilidade da Bolívia a esses 
riscos. Os eventos observados nos planaltos, vales e até mesmo nas planícies 
foram exemplos claros dessa situação, em que o número de municípios prej-
udicados foi maior que a capacidade de qualquer ação ou plano contingencial 
para mudanças climáticas adversas, levando o Ministério do Meio Ambiente 
e da Água (MMAyA) a fornecer 325 tanques de armazenamento de água para 
ajudar 53 condados em Potosí, Oruro, La Paz e Cochabamba. A água dos tan-
ques acabou enquanto muitos municípios e áreas urbanas ainda esperavam 
por respostas mais adequadas e rápidas.

A Bolívia declarou estado de emergência nacional devido ao déficit hídrico em 
21 de novembro de 2016 por meio do Decreto Supremo 2987, que determi-
nava que o governo central, governos departamentais autônomos e governos 
municipais autônomos mobilizassem recursos econômicos para garantir um 
abastecimento de água adequado para a população. Essa foi a primeira vez 
que uma seca atingiu as principais cidades do país com tanta gravidade, exig-
indo a implantação de ações emergenciais para mitigar e oferecer soluções de 
impacto estrutural para a escassez de água nessas comunidades.

Os principais fatores por trás dessa vulnerabilidade foram a baixa capaci-
dade de monitoração e previsão, além de uma coordenação interinstitucional 
deficiente. Os primeiros fatores estão associados a recursos limitados para 
monitoração hidrometeorológica e ausência de instrumentos específicos para 
secas. Uma das razões da coordenação fraca é uma capacidade institucional 
insuficiente para aplicar mecanismos de coordenação de acordo com as reg-
ulações, particularmente no nível local. Outro fator que contribui para a vul-
nerabilidade do país é a usência de investimentos de peso, especialmente em 
infraestrutura de abastecimento de água para centros urbanos, que tendem a 
apresentar uma taxa de crescimento muito dinâmica.

Devido aos sérios impactos da seca de 2016, as áreas metropolitanas 
começaram a lançar muitos projetos e iniciativas para melhorar a resiliência. 
Estes incluem obras de infraestrutura e projetos para melhorar o conheci-
mento sobre a gestão da oferta e demanda, e monitoração de secas em difer-
entes setores, tanto em nível nacional como local.
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O fenômeno da seca não é novo na Bolívia e a escassez de água por causa da 
alta variabilidade climática é um problema antigo em muitas partes do país. A 
Bolívia está trabalhando atualmente para melhorar as capacidades de gestão 
do déficit hídrico com várias políticas, programas e projetos. O período de seca 
de 2016 expôs uma vez mais a importância e urgência dessas ações, o que 
levou a uma implantação acelerada de programas e projetos agendados e à 
adoção de atividades adicionais associadas a riscos e gestão de riscos.

A seca meteorológica que começou no início de 2016 devido à falta de chuvas 
causada pelo evento El Niño (um dos mais fortes já registrados, só comparável 
aos de 1982 e 1997-98, considerados os piores El Niño do século XX) expan-
diu-se no decorrer do ano para uma seca hidrológica, com níveis baixos de água 
em rios, lagos e reservatórios, e para uma seca agrícola que afetou a agricultu-
ra. O período de seca atingiu tanto áreas urbanas como rurais. O Departamento 
de Santa Cruz sofreu perdas de lavouras em 480.000 hectares em duas es-
tações do ano, e Oruro registrou a morte de 206.000 cabeças de gado. La Paz, 
El Alto, Cochabamba e Sucre foram severamente atingidas, e Oruro, Potosí e 
Tarija também registraram crises relacionadas à água. Uma linha do tempo de 
eventos associados à seca é apresentada abaixo:

Municípios rurais sofrem déficits hídricos e pedem ajuda às autoridades 
nacionais.

O Boletim Agrometeorológico do Ministério de Desenvolvimento Rural e Terras 
(MDRyT) informa: “Estamos enfrentando secas meteorológicas e agronômicas 
em quase todas as áreas de produção agrícola em nosso território nacional.”

O governo nacional aprova 13 decretos supremos em 2 de agosto destinados 
a ajudar a produção agrícola e lidar com a crise da seca (DS 2849-2861.)

O Programa Nacional de Perfuração de Poços de Águas Subterrâneas 
“Nuestro Pozo” é criado para garantir disponibilidade de água para segurança 
alimentar, e o Programa “Cosechando Vida – Sembrando Luz” é modificado 
para incorporar colheita de água para fins produtivos.

Início em  
04/2016

08/2016

08/2016

Os departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, 
Santa Cruz e Beni declaram estado de emergência.

10/2016

Sete das cidades mais importantes sofrem déficit hídrico.11/2016

A Presidência cria o Gabinete da Água.11/2016

O Decreto Supremo 2987 de 21 de novembro diz: “Situação de Emergência 
Nacional devido à seca e ao déficit hídrico sofridos em diferentes regiões do 
território nacional, desencadeados por eventos climáticos”.

11/2016

O Ministério do Meio Ambiente e Água introduz o Plano Nacional de Emergência 
por Seca e Déficit Hídrico (Plan Nacional de Emergencia por Sequía y Déficit Hídrico), 
MMAyA, 2016a.

12/2016
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CRONOLOGIA DOS EVENTOS NAS ÁREAS  
METROPOLITANAS DE LA PAZ E EL ALTO   

Durante 2016, a EPSAS, a operadora de água e saneamento em La Paz e El Alto, 
desenvolveu três planos de contingência.

GESTÃO DA ESCASSEZ DE ÁGUA NA ÁREA 
METROPOLITANA DE LA PAZ    

A escassez de água em 2016-17 em La Paz foi ainda mais traumática por ter 
sido a primeira vez que os moradores da cidade enfrentavam tal situação. As 
consequências da seca estão se mostrando dramáticas também: desde 2015, 
seis das principais cidades do país – La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oru-
ro e Potosí – sofreram episódios graves de falta de água. Os números ofici-
ais mostram que essa situação está afetando cerca de 177.000 famílias, com 
173 municípios em dificuldade. Segundo as estimativas, a crise também afetou 
mais de 600.000 hectares de lavouras e quase 600.000 cabeças de gado e, de 
acordo com o Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras, as perdas nas es-
tações de verão e inverno chegam a US$ 125 milhões em cada.

IMPACTO PARA AS FAMÍLIAS DE LA PAZ.   

Em média, cada família gastou cerca de US$ 150 para mitigar os efeitos do 
racionamento de água potável. Esse custo inclui desde a compra de bombas e 
limpeza de tanques até a aquisição de recipientes e tanques de armazenamen-
to de PVC. Esse valor, multiplicado pelo número de famílias, chega a US$ 9,6 
milhões apenas na cidade de La Paz. O impacto dessa despesa sobre a renda 
média foi estimado em 16%. Deve-se observar que o poder de compra dessas 
famílias já havia sofrido um impacto negativo devido ao aumento nos preços 
dos alimentos nos mercados da cidade.

Criado pelo Departamento de Produção da EPSAS em resposta 
ao El Niño 2015/2016 e previsões de seus efeitos pelo Serviço 
Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI).

Desenvolvido pela EPSAS conforme instrução da Autoridade de 
Fiscalização e Controle Social de Água Potável e Saneamento Básico
(AAPS) para todas as EPSAS reguladas, com especial consideração
para as previsões de risco de secas causadas pelo El Niño.

AAPS –por ordem do MMAyA– solicita informações do conjunto 
de EPSAS reguladas sobre os sistemas de água potável e esgotos, 
com um balanço de oferta e demanda dos sistemas de água potável.

Nome Data Finalidade

Outubro
2015

Enviado à
AAPS em
29 de abril
de 2016

Enviado à
AAPS em 
7 de outubro
de 2016

Plano de
Contingência
para El Niño
2015/2016 
Plano de
Contingência
para Estação
Seca 2016 

Plano de
Contingência
para Seca
2016 

EPSAS – Planos de Contingência 2016

Gasto médio das famílias para mitigar o impacto 
na infraestrutura e substituição de equipamento (US$)

150 9.600.000

Famílias
afetadas

Custo total
(US$)

64.000
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IMPACTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SETORES 

O fornecimento restrito de água em 94 seções de La Paz também afetou o setor 
de construção civil. Os preços dos materiais de construção tiveram um aumen-
to de 10% durante a crise e, em muitos casos, não voltaram ao normal depois 
da restauração dos níveis de abastecimento. Na parte sul da cidade, vários es-
tabelecimentos de venda de alimentos foram forçados a fechar pela falta de 
água. Informações adicionais sobre os detalhes dos planos de contingência que 
foram implantados para lidar com a seca são oferecidos abaixo.

MEDIDAS IMPLANTADAS PARA LIDAR COM A SECA    

O projeto da represa Hampaturi em La Paz-El Alto sofreu um atraso de dois 
anos por conta da definição do tipo de represa. Primeiro, foi preciso cuidar da 
emergência, incluindo a distribuição de cisternas pelo Centro de Operações do 
Exército. O governo nacional centralizou todas as ações para lidar com o racio-
namento severo no sistema Pampahasi, estabelecendo um Centro de Oper-
ações Especiais controlado pelo Exército que, devido à magnitude da crise, fo-
calizou seus esforços em: (i) estabelecer um centro específico para reclamações 
de falta de água capaz de lidar com todos os casos; (ii) programar, carregar, for-
necer e distribuir água potável por meio de mais de 80 cisternas; e (iii) instalar 
mais de 150 tanques de capacidade de 10m3 em diferentes setores das áreas 
afetadas para serem usados como reservatórios públicos.

As melhorias da ação de gestão da crise incluíram: (i) equilíbrio de oferta e de-
manda (alcançado); (ii) implementação de um plano de resposta à seca; (iii) uso 
de alertas precoces; (iv) melhora da eficiência da distribuição.
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Austrália

Banhadas pelo sol de seu clima mediterrâneo, Austrália, Califórnia e Cabo Oci-
dental na África do Sul são regiões propensas a secas que se tornam espe-
cialmente vulneráveis à mudança climática porque dependem da captação das 
chuvas ou do degelo no inverno. As três experiências mais recentes de secas 
severas dão informações valiosas para os formuladores de políticas com res-
peito à segurança hídrica e à gestão de recursos hídricos. 

CONTEXTO  

A Seca do Milênio na Austrália, que durou mais de uma década em algumas 
áreas, foi a pior seca na história registrada do país. Foi a mais longa série inin-
terrupta de anos com índice pluviométrico abaixo da média no sudeste da Aus-
trália desde, pelo menos, a década de 1900 (Institute for Sustainable Futures, 
2017).
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Índice pluviométrico anual – Austrália (1900-2017)
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Fonte: Governo australiano: Bureau of Meteorology  

Essa seca durou de 1997 a 2012 e caracterizou-se por afetar seriamente os 
ecossistemas fluviais e a agricultura irrigada e de sequeiro em Victoria e na 
Bacia de Murray-Darling, o maior sistema fluvial australiano. Os efeitos da seca 
sobre a disponibilidade de água foram amplificados por temperaturas histori-
camente altas durante o mesmo período.

http://www.bom.gov.au/cgi-bin/climate/change/timeseries.cgi?graph=rain&area=aus&season=0112&ave_yr=0
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Anomalias de temperatura máxima anual – Austrália (1910-2017)
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Fonte: Governo australiano: Bureau of Meteorology

A seca pôs sob extrema pressão a produção agrícola e o abastecimento de água 
nas áreas urbanas em boa parte do sul da Austrália. A produção de algodão do 
país caiu 66% em relação a cinco anos antes. O uso de água pela indústria teve 
uma redução de 37% entre 2000/01 e 2004/05, devido principalmente à seca. 
As principais áreas afetadas estavam em New South Wales (Cotton Australia, 
2007). 

Em junho de 2008, tornou-se público que um grupo de especialistas havia aler-
tado para danos ecológicos graves e talvez irreversíveis em toda a Bacia de 
Murray-Darling. O fluxo muito fraco para o baixo rio Murray no sul da Austrália 
resultou no menor nível de água em mais de 90 anos de registros. Os níveis 
de água mais baixos durante o período de baixo fluxo extremo foram atingidos 
em abril de 2009 e representaram uma redução de 64% e 73% no volume dos 
lagos Alexandrina e Albert, respectivamente. A exposição e oxidação de solos 
tiomórficos devido aos níveis reduzidos de água de 2007 a 2009 no baixo rio 
Murray e nos lagos baixos também resultaram em acidificação de solos, lago 
e lençóis freáticos. O legado ambiental da seca persiste em partes do sistema. 
Por exemplo, em 2014, a salinidade do lago Albert ainda estava elevada quatro 
anos depois da seca e a acidez persiste em solos e lençóis freáticos (Mosley et 
al., 2014).
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A seca mudou o modo como a Austrália administrava seus recursos hídricos. A 
maioria das grandes cidades australianas enfrentou uma séria crise hídrica, em 
que as reservas de água se reduziram a menos de 50%. A seca teve um impacto 
material sobre o National Electricity Market da Austrália. Reduziu a produção 
das grandes geradoras hidrelétricas Snowy Hydro e Hydro Tasmania e restrin-
giu a operação de algumas geradoras movidas a carvão que usam água doce 
para resfriamento. O órgão regulador de energia australiano verificou que esses 
efeitos levaram a preços perceptivelmente mais altos (Australian Energy Regu-
lator, 2008; Jung et al., 2010; Leblanc et al., 2012).

Devido à queda nos níveis das represas, a Austrália fez enormes investimentos 
em grandes novas fontes de abastecimento de água, incluindo a construção de 
seis grandes estações de dessalinização de água do mar para fornecer água para 
as principais cidades australianas. Também patrocinou mudanças na gestão da 
água na Bacia de Murray-Darling (USD 7,2 bilhões). O então primeiro-ministro 
John Howard respondeu às condições climáticas extremas anunciando uma im-
portante agenda de reforma das políticas hídricas em janeiro de 2007, conheci-
da como Plano Nacional para Segurança Hídrica. Isso levou à aprovação da Lei 
da Água (2007) pelo Parlamento da Commonwealth, à formação da Autoridade 
da Bacia de Murray-Darling em 2008 e à publicação do Plano da Bacia de Mur-
ray-Darling no governo Gillard em 2012 (Parliament of Australia, 2007). Além 
disso, a Austrália fez investimentos significativos em programas de eficiência 
hídrica (Institute for Sustainable Futures, 2007).

Escritório de Meteorologia
Governo da Austrália

Emitido: 01/01/2010

Decis de precipitação na Austrália
1 de janeiro a 31 de dezembro de 2002

Distribuição baseada em dados em grid
Produto do National Climate Centre

http://www.bom.gov.au
Commonwealth of Australia 2010, Australian Bureau of Metereologyc
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A constatação gradual da gravidade da seca e da vulnerabilidade da Austrália 
desencadeou uma série de respostas que incluíram inovações de vanguarda, 
bem como exemplos tanto muito bons como ruins de planejamento e gestão 
da água nas quatro maiores cidades australianas: Sydney, Melbourne, Brisbane 
(e a região circundante do sudeste de Queensland) e Perth. A preocupação com 
a mudança climática aumentou a vontade política para a ação e também os 
recursos financeiros disponíveis para medidas de resposta à seca e o potencial 
para a promoção de mudanças em políticas e no uso da água. Essas preocu-
pações destacaram a necessidade de diversificar as fontes de água pela adoção 
de medidas que incluíssem eficiência hídrica, substituição de fontes, aumento 
do reúso e fontes de água não dependentes de chuvas, como a dessalinização 
(Turner et al., 2016).

MEDIDAS IMPLANTADAS

Na Austrália, as medidas de eficiência hídrica urbana foram bem-sucedidas, 
economizando mais água a um custo mais baixo e mais rapidamente do que as 
opções do lado da oferta. Essa é uma questão que envolve a oferta e a demanda. 
A Seca do Milênio oferece informações importantes tanto sobre opções do lado 
da oferta como do lado da demanda. Por exemplo, no lado da demanda, o pro-
grama WaterFix chegou a quase meio milhão de residências em Sydney, cerca 
de um terço das residências na área da Grande Sydney (Institute for Sustainable 
Futures, 2007). Nesse programa, encanadores credenciados faziam uma au-
ditoria no sistema de água da casa, procuravam e consertavam vazamentos e 
instalavam dispositivos eficientes, como válvulas de descarga com duplo acio-
namento, chuveiros com regulador de vazão e torneiras com arejadores. Os cli-
entes pagavam US$ 16 (AUD 22) pela visita do encanador à sua casa, mais uma 
quantia adicional pelos serviços realizados, que poderia ser parcelada para a 
companhia de água em quatro meses (Institute for Sustainable Futures, 2007).

Alguns dos programas do lado da demanda implantados na Austrália foram:

(Institute for Sustainable Futures, 2007).

Esses programas foram implantados enquanto projetos de infraestrutura es-
tavam sendo planejados e construídos e resultaram em uma economia de 63 
litros por pessoa por dia em Sydney em 2008/09 (Institute for Sustainable Fu-
tures, 2007). O programa de substituição de vasos sanitários foi uma iniciativa 
relativamente barata que alcançou altas taxas de adesão. A maioria dos princi-
pais programas foi feita em parceria com serviços de encanadores específicos 
e grandes fornecedores de vasos sanitários para reduzir os custos e oferecer 
produtos e serviços uniformes. O programa de descontos em máquinas de la-
var foi uma iniciativa popular e barata que ajudou a transformar o estoque de 
máquinas de lavar de modelos ineficientes (em geral com abertura superior) 
em máquinas eficientes de carregamento frontal. Estas, tipicamente, utilizam 
50% menos água por lavagem. Esse foi um programa muito bem-sucedido, que 
ainda hoje continua em vigor (Institute for Sustainable Futures, 2007).

Programa de substituição de vasos sanitários, que consistiu na troca de 
dois sanitários com descarga simples pelos novos sanitários eficientes 
com descarga de duplo acionamento, com desconto oferecido pelo gov-
erno estadual;
Programa de desconto em máquinas de lavar; e
Restrições ao uso de água em áreas externas em setores residenciais e 
alguns setores não residenciais.

>

>   
>
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Programas fortes do lado da demanda incentivaram e ajudaram usuários e pú-
blicos interessados – residências, empresas, indústrias e governos – a econo-
mizar água. Isso maximizou o potencial de economia de água e alcançou econo-
mias de escala, particularmente em programas residenciais voltados para uma 
multiplicidade de usos e moradores. A participação de todos os setores da 
comunidade estimulou um sentimento de justiça e colaboração na economia 
de água, bem como aceitação e apoio para as estratégias gerais de resposta à 
seca, incluindo restrições e metas (Institute for Sustainable Futures, 2007). Por 
exemplo, a campanha Target 140 foi introduzida para incentivar os indivíduos 
a reduzir a demanda doméstica por água para menos de 37 galões por pessoa 
por dia (gpcd), ou 140 litros por pessoa por dia (lcd), partindo de níveis pré-seca 
de 79 gpcd (300 lcd). A campanha Target 140 durou oito meses, custou USD 3 
milhões e alcançou 2,3 milhões de pessoas, a um custo de menos de USD 1,4 
por pessoa (Institute for Sustainable Futures, 2007).

A figura abaixo mostra a lista de medidas do lado da demanda que foram im-
plantadas para lidar com a seca. É útil conhecer as magnitudes relativas dessas 
medidas, em termos de sua contribuição para a água economizada ou forneci-
da, bem como o custo unitário relativo. Além disso, as implicações em termos 
de energia e gases de efeito estufa dos diferentes tipos de medidas são um 
parâmetro importante, dada a forte associação entre água e energia (Institute 
for Sustainable Futures, 2007). 
 

Medidas do lado da demanda
Medida Pontos fortes Desafios

Restrição ao uso de água em áreas 
externas em setores residenciais e não
residenciais

Restrições implantadas por companhias 
de água em colaboração com governos 
estaduais foram muito eficazes na 
redução da demanda por água

Áreas verdes privadas, árvores e 
jardins foram afetados, causando perda 
de valor estético e recreacional

Kits "faça você mesmo"
para economia de água
Reguladores e arejadores para chuveiros 
e torneiras fornecidos em locais públicos

Medidas com implantação de baixo custo 
foram muito eficazes para obter 
economia de água e altas taxas de 
participação e de economias medidas

Risco de que muitos dos kits não 
fossem instalados

Programa de substituição de vasos 
sanitários. Substituição de até 2 vasos 
sanitários de descarga simples por um 
novo sanitário eficiente + desconto, feita 
por um encanador credenciado

Iniciativa de baixo custo. Altas taxas 
de participação e economias medidas

Economia por residência menor em 
relação à oportunidade

Programa de desconto em máquinas 
de lavar. Descontos oferecidos na compra 
de uma máquina com custo mais baixo 
e maior eficiência

Programa de desconto popular e com 
bom custo-benefício

Máquinas mais eficientes ficaram 
disponíveis a um custo mais baixo 
("caronistas" limitaram o custo-
benefício)

Desconto em tanques para água 
de chuva.
Descontos escalonados para os 
participantes na compra de tanques

Tanques para água de chuva foram
eficazes para obter água

Economia de água superestimada fez 
com que o custo de alguns programas 
de desconto não fosse compensador

Troca de chuveiros
Troca de chuveiros ineficientes por 
dispositivos eficientes sem custo

Medida de baixo custo que alcançou 
alta participação e economia

A adoção pelo consumidor depende 
da qualidade da experiência com o 
chuveiro 
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Medidas do lado da oferta  são consideradas opções de tecnologia modulares, 
escaláveis, diversas e inovadoras. Como é difícil prever a duração e gravidade da 
seca, uma abordagem rápida, mas progressiva, para a infraestrutura de oferta 
e decisões de contratos é necessária para evitar ativos encalhados custosos 
depois da seca.

Do mesmo modo como foi feito acima no lado da demanda, a figura abaixo traz 
uma lista de medidas do lado da oferta que foram implantadas para lidar com 
a seca.

Uma comunicação clara e confiável sobre a situação e respostas à seca 
é crucial para a participação e apoio do público, com a disseminação de 
informações sobre economia de água, níveis de reservatórios, necessi-
dades e expectativas quanto à seca;
Bons dados e monitoração e avaliação sólidas são fundamentais, inclu-
sive no nível das residências, para implementar medidas bem direciona-
das de economia de água; e
Mecanismos inovadores de precificação da água são necessários para 
equilibrar economia de água, receita e metas de equidade.

>

>   

>

Medidas do lado da oferta
Extração de águas subterrâneas

Infraestrutura emergencial para 
reconstituição de longo prazo 
das reservas hídricas

Ilustração da "abordagem de
prontidão" para a implantação de
respostas à seca

O custo marginal da água é relativamente 
alto se for usada apenas durante secas 
(porque o custo de armazenar água com 
o único propósito de uma seca futura é alto)

Novas transferências entre áreas de captação

Construção de novas tubulações 
e canais para transferir água de 
outras áreas de captação

Útil para aumentar a produção 
e reduzir o risco em algumas áreas

Desenvolvimento da infraestrutura 
foi muito criticado

Dessalinização

Construção de estações de
dessalinização de água marinha
para abastecimento de água

Fonte independente de abastecimento 
que aumenta a confiabilidade do 
sistema e ajuda a diversificar a oferta

Opções mais baratas de eficiência hídrica
foram aplicadas

Maior reúso

Água reciclada tratada em grande 
escala e com alta qualidade para 
imóveis residenciais

Nota: Como sabemos que o custo marginal é alto? É muito mais caro armazenar água só “por precaução” do que encontrar fontes adicionais 
de abastecimento quando elas forem necessárias. É por isso que usamos o termo “custo marginal da água”. A água armazenada não é usada até 
que aconteça uma seca. Ela não pode ser vendida.

Ajudou a desacelerar o esgotamento 
das reservas de água potável

O financiamento governamental significativo 
oferecido durante a seca levou a muitos 
esquemas não viáveis financeiramente

(Referência: Institute for Sustainable Futures, 2007)

Medidas Fortalezas Desafíos

Meta para usuários residenciais 
de alto consumo
Meta de 37 gpcd (140 lcd) para os 10%
de usuários residenciais com maior 
consumo de água

Programa muito eficaz: redução do 
uso de água per capita

Uma economia maior poderia ter 
sido obtida com abordagens mais 
diretas (ex. redes sociais)

Target 140/150
Campanha multimídia e multiestratégia 
inovadora para estimular a redução 
do consumo doméstico de água

Bem-sucedida devido ao forte foco 
em pesquisa sobre as atitudes do 
público-alvo

Difícil medir a economia devido 
a cronograma e efeitos sazonais

Gestão de pressão e vazamentos
Aumento dos investimentos em 
inspeção de redes de água para 
detectar vazamentos

Opção de baixo custo e "no regrets", 
forte relação comunitária e tempo de 
atendimento rápido aumentaram o 
interesse da comunidade e os informes 
de vazamentos

Experiência limitada de algumas 
companhias de água aumentou o 
tempo para desenvolver a capacidade 
necessária

Iniciativas sem água
Subsídios para trocar água por 
equivalentes sem água

Maior colaboração de grupos 
comunitário --- 

(Referência: Institute for Sustainable Futures, 2007).
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RECOMENDAÇÕES DA SECA DO MILÊNIO  

Investimento. A Seca do Milênio estimulou investimentos relacionados à 
gestão dos recursos hídricos, incluindo programas de pesquisa aplicada e efi-
ciência hídrica que antes não eram prioridades na agenda de políticas públicas. 
Essas novas áreas de interesse, associadas a restrições ao uso da água em 
áreas externas, resultaram em uma redução significativa na demanda por água. 
Por exemplo, no sudeste de Queensland, a demanda residencial por água caiu 
60%, para 33 gpcd (125 lcd), e só subiu para cerca de 45 gpcd (170 lcd) desde 
então. Essa economia ajuda a retardar ou eliminar a necessidade de novas e 
caras infraestruturas de água e águas residuais para acomodar a população 
futura e o crescimento econômico (Institute for Sustainable Futures, 2007).

Algumas companhias de água australianas ficaram divididas entre investir em 
programas de eficiência hídrica direcionados ao cliente (que incorrem em cus-
tos operacionais e reduzem a demanda por água e a receita) e investir em in-
fraestrutura de oferta de água (que envolve, principalmente, custos de capital) e 
viram-se encorajadas a fazer investimentos em opções do lado da oferta e não 
do lado da demanda, independentemente da relação custo-benefício dessas 
opções (Institute for Sustainable Futures, 2007).  

A reciclagem de água em grande escala foi implantada em quase todas as 
grandes cidades australianas como resultado da seca. O maior programa é o 
Western Corridor Recycled Water Scheme, que foi completado em 2008 a um 
custo de USD 1,9 bilhão. A estação foi fechada em 2013 para reduzir os custos 
de longo prazo, com um esquema pronto para a retomada das operações caso 
a água seja necessária (Institute for Sustainable Futures, 2007).  

Planejamento. Novas medidas de políticas públicas também foram desenvolvi-
das. Pela primeira vez, os governos incluíram planos de contingência de “pron-
tidão”. Um exemplo foi a estação de dessalinização “pronta para construir” em 
Sydney como medida de segurança caso os níveis dos reservatórios caíssem 
abaixo de um nível especificado. Essa abordagem de planejamento permite 
maior flexibilidade nos investimentos em grandes itens de capital (Institute for 
Sustainable Futures, 2007).

Na Seca do Milênio ocorreu pela primeira vez a aplicação da estratégia de 
“prontidão para construção” para dessalinização ou para capacidade de reúso 
indireto de água potável, e “prontidão para uso” de fontes de águas subter-
râneas. Isso significa organizar o planejamento e implantação de obras de alto 

Medidas do lado da oferta
Extração de águas subterrâneas

Infraestrutura emergencial para 
reconstituição de longo prazo 
das reservas hídricas

Ilustração da "abordagem de
prontidão" para a implantação de
respostas à seca

O custo marginal da água é relativamente 
alto se for usada apenas durante secas 
(porque o custo de armazenar água com 
o único propósito de uma seca futura é alto)

Novas transferências entre áreas de captação

Construção de novas tubulações 
e canais para transferir água de 
outras áreas de captação

Útil para aumentar a produção 
e reduzir o risco em algumas áreas

Desenvolvimento da infraestrutura 
foi muito criticado

Dessalinização

Construção de estações de
dessalinização de água marinha
para abastecimento de água

Fonte independente de abastecimento 
que aumenta a confiabilidade do 
sistema e ajuda a diversificar a oferta

Opções mais baratas de eficiência hídrica
foram aplicadas

Maior reúso

Água reciclada tratada em grande 
escala e com alta qualidade para 
imóveis residenciais

Nota: Como sabemos que o custo marginal é alto? É muito mais caro armazenar água só “por precaução” do que encontrar fontes adicionais 
de abastecimento quando elas forem necessárias. É por isso que usamos o termo “custo marginal da água”. A água armazenada não é usada até 
que aconteça uma seca. Ela não pode ser vendida.

Ajudou a desacelerar o esgotamento 
das reservas de água potável

O financiamento governamental significativo 
oferecido durante a seca levou a muitos 
esquemas não viáveis financeiramente

(Referência: Institute for Sustainable Futures, 2007)
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custo de capital de maneira a permitir o máximo de flexibilidade, dependendo 
das limitações dos recursos hídricos e do clima (Institute for Sustainable Fu-
tures, 2007).

Assim, durante uma seca, é essencial ter uma estrutura integrada de planeja-
mento de recursos que assegure que todas as opções (de oferta e demanda) 
sejam avaliadas e comparadas em condição de igualdade e que inclua os riscos 
e todo o cenário de custos e benefícios (Institute for Sustainable Futures, 2007).
restricciones del agua y el clima (Institute for Sustainable Futures, 2007).

Parceria. Parcerias fortes, compartilhamento de conhecimento e coordenação 
entre várias entidades, incluindo estados, agências, companhias de água e sa-
neamento, pesquisadores e indústrias, contribuíram para o sucesso durante a 
Seca do Milênio e em sua sequência. Por exemplo, em toda a Austrália, pro-
gramas “encanador verde” foram apoiados para incentivar os profissionais a se 
engajarem na tarefa de melhorar a eficiência hídrica. No estado de New South 
Wales, o grupo “Water CEOs”, constituído por líderes de todas as agências rel-
acionadas à água e CEOs das companhias de água e saneamento, foi formado 
e encarregado de administrar a resposta à seca. O compartilhamento de infor-
mações e experiências por todo o setor – entre as companhias de água de cada 
estado e entre as agências governamentais estaduais – também ajudou a im-
pulsionar o sucesso. Por exemplo, em Perth e Melbourne, pesquisas e análises 
detalhadas sobre o modo como as pessoas usam a água foram compartilhadas 
entre as companhias de água, gerando uma nova era de previsão detalhada da 
demanda e economias potenciais com base no setor e no usuário final (Institute 
for Sustainable Futures, 2007).  

Comunicação. Comunicação e participação do público em programas de econo-
mia de água relacionados à situação de escassez de recursos hídricos foram 
essenciais para o sucesso de todas as iniciativas de economia de água, devi-
do ao apoio e à ação da comunidade. Por exemplo, associar a mensagem das 
restrições à disponibilidade de incentivos, descontos e outras iniciativas para 
economia de água foi um mecanismo muito eficaz para reduzir o potencial de 
reações negativas (Institute for Sustainable Futures, 2007).  

É importante notar que, apesar da sensação de urgência na tomada de de-
cisões durante uma situação de seca, o envolvimento efetivo dos cidadãos não 
envolve necessariamente processos demorados e é fundamental para garan-
tir que as decisões reflitam as preferências da comunidade. O envolvimento, 
por sua vez, gera apoio dos cidadãos. Medidas de economia de água com boa 
relação custo-benefício que nunca haviam sido implantadas em grande escala 
anteriormente foram lançadas em várias cidades e estados, como descontos 
na compra de máquinas de lavar com uso eficiente de água na Austrália ociden-
tal (Institute for Sustainable Futures, 2007).
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Califórnia

Para a seção a seguir, as autoras gostariam de agradecer o apoio da San Francisco 
Water Utility no fornecimento das informações relevantes ao caso. 

O SETOR DE ÁGUA URBANA DA CALIFÓRNIA   

Os dados nesta seção foram tirados de um documento de junho de 2017 do 
Public Policy Institute of California, chamado “Building Drought Resilience in 
California’s Cities and Suburbs”.

O estado da Califórnia é o mais populoso dos Estados Unidos, com 38 milhões 
de habitantes. Os sistemas hídricos são fortemente descentralizados. Mais de 
400 prestadores de serviços de varejo são cadastrados pelo estado como dis-
tribuidoras de água urbana. Cada companhia urbana atende pelo menos 3.000 
residências e empresas, e muitas mais fornecem água para aproximadamente 
93% da população do estado. O restante da população é atendido por cerca de 
2.500 pequenos sistemas de água comunitários, principalmente rurais, que 
servem entre 15 e 3.000 clientes, ou por sistemas de água muito pequenos ou 
poços domésticos.

A maioria das distribuidoras de varejo urbanas (83%) são agências públicas lo-
cais. Cerca de metade são departamentos de água da cidade ou condado, ad-
ministrados por câmaras municipais ou supervisores do condado. Um terceiro 
grupo são distritos especiais governados por diretorias publicamente eleitas. 
Os 17% restantes são administrados por empresas de investidores privados. 
Cerca de metade de todos os fornecedores varejistas urbanos recebem uma 
parte de seu suprimento de água de companhias que operam no atacado. A 
maior destas — a Metropolitan Water District of Southern California— atende 
cerca de metade da população do estado em seis condados.

As principais agências envolvidas na supervisão e políticas para o sistema de 
água urbana são o State Water Board (administração de direitos à água, apli-
cação de regulações sobre qualidade da água), o Department of Water Resourc-
es (DWR— planejamento de recursos hídricos, operação do Projeto de Água 
Estadual) e a California Public Utilities Commission (CPUC— regulação de tari-
fas de água para as companhias privadas).
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IMPACTOS DA SECA   

Os dados nesta seção foram tirados de um documento de junho de 2017 do 
Public Policy Institute of California, chamado “Building Drought Resilience in 
California’s Cities and Suburbs”.

A seca de 1976-1977 foi sinal de alerta na Califórnia e a primeira grande seca 
vivida pelas áreas urbanas do estado. A seca mudou o modo como os formula-
dores de políticas e administradores das empresas de água urbanas pensavam 
na água. Também expôs a inadequação do planejamento de abastecimento de 
água existente até então e destacou a necessidade de mais diversificação nas 
fontes de água. Demonstrou ainda que transferências e interligações de siste-
mas hídricos podem ajudar a mitigar os piores efeitos da seca e acentuou a 
necessidade de fazer reformas na lei dos direitos à água para facilitar essas 
trocas.

A seca de 1987-1992 foi a mais longa que atingiu a Califórnia desde a déca-
da de 1930. Fez com que transferências hídricas, conservação e reciclagem de 
água se tornassem elementos fundamentais do planejamento e gestão urbana 
na Califórnia. Os destaques da seca de 2007-2009 incluíram metas de conser-
vação e a imposição de novas restrições ao bombeamento de água do Delta do 
Sacramento-San Joaquin (o eixo dos projetos Central Valley e State Water para 
mover água dos mananciais no alto das montanhas do estado para fazendas e 
cidades distantes).

A seca de 2014-2016 teve impactos amplos e levou a uma variedade de prob-
lemas em nível local, que incluíram redução da disponibilidade de uma ou mais 
fontes de abastecimento (71%), problemas com a qualidade da água (40%), di-
ficuldades na gestão ou danos de infraestruturas (21%), roubo de água (18%) e 
vários desafios para administrar bacias hidrográficas e serviços, como águas 
residuais.

O impacto sobre a agricultura foi dramático, com mais de US$ 1,8 bilhão em 
perdas diretas. Além disso, 21.000 empregos sazonais ou de meio período na 
agricultura foram perdidos e 540.000 acres, ou 5% da terra cultivável total do 
estado, ficaram sem produção. O impacto sobre a água potável também foi sig-
nificativo, com o registro de 2.611 poços em nível crítico ou totalmente secos. 
A CalFire atendeu a 6.335 chamados de incêndios florestais no estado durante 
2015, em comparação com uma média de 4.588 em cinco anos. Incêndios quei-
maram 307.598 acres em 2015, em comparação com uma média de 109.989 
acres em cinco anos. Os peixes e a fauna silvestres também foram gravemente 
afetados.

IMPACTOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS  

Os dados nesta seção foram tirados de um documento de junho de 2017 do 
Public Policy Institute of California, chamado “Building Drought Resilience in 
California’s Cities and Suburbs”.

Tanto a seca como as ações implementadas para lidar com ela tiveram reper-
cussões significativas para a situação financeira dos distribuidores de água, 
além de efeitos mais limitados para as economias locais em suas áreas de 
serviços. Mais de 60% dos distribuidores relataram que a seca reduziu um pou-
co ou muito suas receitas e sua posição financeira líquida. Os custos operacio-
nais associados a atividades de gestão da seca, como maior comunicação com 
os clientes, aplicação de restrições ao uso da água e implantação de programas 
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de conservação, também aumentaram. No estado inteiro, a queda total nas re-
ceitas líquidas dos distribuidores de água urbana em 2015 provavelmente se 
aproximou de USD 1 bilhão, com mais de metade desse número relacionada a 
medidas de mitigação da crise.

Como foi visto anteriormente, 75% de todos os distribuidores de água ajus-
taram suas tarifas de água em resposta à seca e muitos também instituíram 
penalidades financeiras (79%) ou sobretaxas devido à seca. Preocupações com 
a gravidade da seca levaram o estado a intervir de novas maneiras e adotar 
uma abordagem mais ativa na gestão da demanda no curto prazo. Em 2015, 
por exemplo, o estado assumiu a iniciativa sem precedentes de impor regras 
abrangentes para a conservação da água urbana. Embora os residentes da Cal-
ifórnia tenham aderido maciçamente às determinações, a política gerou con-
siderável discórdia entre o estado e os distribuidores de água locais – entidades 
que precisam trabalhar bem juntas para proteger os moradores e a economia 
do estado dos piores efeitos da seca.

Durante os estágios iniciais da seca, o governador da Califórnia, Jerry Brown, 
decretou estado de emergência, solicitando que todos os californianos reduz-
issem voluntariamente seu consumo de água em 20% e instruindo os distribui-
dores de água a implementar imediatamente seus planos de contingência para 
escassez de água. As ações iniciais para evitar desperdício de água incluíram 
pedir que as companhias de água definissem limites para regar jardins e esta-
belecessem proibições moderadas, por exemplo, a lavar calçadas e entradas de 
residências com água potável e permitir escoamento de água quando irrigando 
com água potável. Na maioria das áreas, as metas de redução voluntária não 
foram alcançadas. Em resposta a um agravamento das condições de seca, o 
governador Brown anunciou, em abril de 2015, uma inédita redução obrigatória 
no uso de água urbana no estado inteiro, solicitando que os californianos re-
duzissem o uso de água urbana potável em 25% em relação aos níveis pré-seca. 
Esta foi a primeira vez que autoridades estaduais determinaram uma redução 
no uso da área urbana em todo o estado.

Os programas mais ativos foram os que se voltaram aos usos de água em áreas 
externas, que representam metade do uso de água urbana na Califórnia e até 
80% em algumas áreas secas e quentes no interior do estado. Os programas 
de substituição de gramados foram especialmente populares, com os clientes 
pagando de USD 0,50 a USD 5,00 por pé quadrado de gramado substituído por 
soluções paisagísticas de baixo consumo de água. Enquanto alguns distribui-
dores de água operaram programas de descontos para gramados por vários 
anos, um número muito maior está oferecendo agora esses programas para 
seus clientes, e os distribuidores relatam que a demanda dos clientes costuma 
exceder o orçamento disponível para o programa.

Ações nas cinco áreas a seguir servem como recomendações para melhorar a 
resiliência a secas no futuro:

Coordenar o planejamento de contingência para escassez de água e sua 
implementação:  O teste de estresse adotado quase no fim da seca – que 
permitiu que as companhias de água pudessem dispensar as medidas de 
conservação compulsórias se conseguissem demonstrar reservas resilien-
tes à seca – é um bom modelo neste contexto.

>



( 31 )

Promover flexibilidade e integração no sistema hídrico: As prioridades in-
cluem investimento local e estadual continuado em abordagens regionais 
cooperativas para a gestão das reservas de água e maior atenção ao con-
texto regulatório em que as decisões de planejamento e investimento são 
tomadas.

Melhorar a resiliência fiscal dos distribuidores de água: As companhias 
de água podem melhorar sua capacidade de enfrentar secas futuras sendo 
mais proativas em relação a precificação e comunicação com os clientes em 
períodos de seca.

Lidar com escassez em comunidades e ecossistemas vulneráveis: Sim-
plesmente economizar água nas cidades não é suficiente para proporcionar 
uma assistência significativa para comunidades rurais e ecossistemas em 
risco. O estado precisa tomar a dianteira para melhorar a preparação e a 
resposta a secas nesses setores vulneráveis.

Equilibrar eficiência de longo prazo no uso da água e resiliência a secas: 
Ao avaliar como obter ganhos de longo prazo em termos de conservação, os 
gestores da água precisam reconhecer que reduzir a água usada em cenári-
os urbanos tornará mais difícil cortar o uso da água rapidamente durante 
secas futuras. Secas prolongadas podem interromper o serviço, prejudicar 
clientes e enfraquecer as finanças da empresa.

>   

>

>

>

O efeito das regras compulsórias para o uso da água urbana foi significativo e 
imediato. A economia de água começou em abril de 2015, imediatamente em 
seguida à ordem executiva do governador Brown. A porcentagem agregada de 
economia de junho de 2015 a fevereiro de 2016 foi de 24%, quase na meta de 
25% imposta pelo governo.

RESPOSTAS À SECA NA CALIFÓRNIA 

Melhora dos padrões de eficiência hídrica

A seca intensificou a adoção de tecnologias de irrigação para plantações que 
já as utilizavam e levou à sua adoção por plantações normalmente cultivadas 
com métodos de irrigação tradicionais. A Califórnia tem sido líder na promoção 
de padrões de eficiência hídrica para encanamentos e equipamentos internos 
desde a seca de 1976–77 (Public Policy Institute of California, junho de 2017).

Hoje, a Califórnia tem as regulações mais rígidas do país em eficiência hídrica 
para equipamentos economizadores de água. Vasos sanitários e mictórios não 
podem usar mais de 1,28 e 0,125 galões por descarga (gpf), respectivamente. 
Chuveiros foram limitados a 2,0 galões por minuto (gpm) e depois reduzidos 
ainda mais para um limite de 1,8 gpm em 2018. Torneiras de banheiros, co-
zinhas e sanitários públicos não podem usar mais de 1,2, 1,8 e 0,5 gpm, re-
spectivamente. O estado também pressionou fortemente por padrões mais 
rígidos de eficiência hídrica para máquinas de lavar roupas. Uma lava-roupas 
residencial típica produzida na década de 1990 usava cerca de 12 galões por pé 
cúbico de capacidade. Em 2015, o uso permitido para máquinas de lavar roupa 
de carga superior e frontal foi reduzido para 8,4 e 4,7 galões, respectivamente. 
Esses requisitos de eficiência resultaram em residências novas e remodeladas 
com uma “pegada de água” muito menor que as residências mais antigas e, em 
conjunto com os programas de adaptação de equipamentos patrocinados por 
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companhias de água, foram fundamentais para reduzir o uso residencial inter-
no de água no estado (Public Policy Institute of California, 2017).

A situação crítica na Califórnia levou a novas políticas hídricas sobre água re-
ciclada. De acordo com o State Water Resources Control Board (Division of 
Financial Assistance, Municipal Wastewater Recycling Survey), água reciclada 
ou águas residuais municipais tratadas atendem no momento 7% da demanda 
hídrica anual do estado. O uso de água reciclada aumentou significativamente 
entre 1970 e 2009, de 175.000 acres-pé (216 milhões de m3) por ano para 
669.000 acres-pé (825 milhões de m3) por ano. O uso de água reciclada na 
Califórnia inclui o seguinte: reservatório para recreação (4%); sistemas naturais 
(5%); irrigação agrícola (37%); irrigação de paisagem (18%); reabastecimento 
de aquíferos (10%); irrigação de campos de golfe (6%); barreira contra intrusão 
marinha (8%); e produção de energia geotérmica (2%). 

Mais de 70% dos distribuidores de água urbana impuseram restrições 
obrigatórias de quantidade e tipo de uso (como limites para a irrigação de jar-
dins). Quase todos os fornecedores de água urbana implementaram programas 
de educação pública e forneceram kits de conservação de água para os clientes 
– incluindo itens gratuitos como chuveiros de baixo fluxo, redutores de água 
na caixa de descarga e detectores de vazamentos no vaso sanitário – e cerca 
de um terço deles ofereceram inspeção de água aos clientes e incentivos para 
sanitários de fluxo ultrabaixo (Dixon et al., 1996). 

Programas de gestão da demanda de longo prazo contribuíram significativa-
mente para o declínio de longo prazo no uso per capita de água urbana que 
começou na década de 1990. Em 2010, o uso médio diário de água urbana era 
de 178 galões per capita, em comparação com 220 em 2000. A maior parte dos 
ganhos de longo prazo em eficiência hídrica foi em usos internos, com o auxílio 
da adoção de equipamentos de baixo fluxo (Public Policy Institute of California, 
2017).

Autocertificação: Em maio de 2016, depois de um inverno quase normal e mel-
hora nas condições dos reservatórios de água, o State Water Board substitu-
iu as regras obrigatórias de conservação por um processo de autocertificação. 
Isso permitiu que os distribuidores abandonassem as metas de conservação 
determinadas pelo estado, desde que pudessem demonstrar que tinham res-
ervas adequadas para mantê-los por pelo menos mais três anos de seca sem 
racionamento compulsório. Os novos padrões ficaram em vigor de junho de 
2016 até o estado de emergência da seca ser suspenso em abril de 2017. Os 
distribuidores de água puderam optar por sair da autocertificação e continuar 
a estar sujeitos às regras estaduais. Apenas 8% escolheram essa alternativa 
(Public Policy Institute of California, 2017).

O State Water Board adotou uma série de ações para lidar com a piora das 
condições das reservas de água em todo o estado.

A figura a seguir apresenta uma cronologia das medidas (Public Policy Institute 
of California, San Francisco Water Power Sewer Drought Report: 2014-2016).
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CRONOLOGIA DA SECA

Conservação
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pelo estado
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água urbana

Conservação
exigida pelo
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Economia total 
no estado: 10%

20
14

20
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Janeiro, 2014  
Governador declara 
estado de emergên-
cia pela seca e pede 

economia urbana 
voluntária de 20% no 

estado inteiro

Abril 2015
Governador

determina uma
redução no uso da 

água de 25% em 
relação a 2013 no 

estado inteiro

12 de agosto, 2014 
Redução obrigatória 
de 10% na irrigação 
em áreas externas, 

consistente com 
as regulações de 

emergência do State 
Water Board

Maior uso 
de “incentivos” 

(multas, sobretaxas, 
restrições de uso)

31 de janeiro, 2014 
Redução voluntária 

no consumo de água 
de pelo menos 10% 

no estado inteiro

1o de julho, 
2015 Redução 

de 25% na irrigação
 de áreas externas
com água potável

Uso generalizado de 
medidas de gestão 

da demanda e planos 
de contingência para 

escassez de água

Junho 2015 
Water Board 
adota regras 

de conservação 
compulsórias
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Ampliação 
das regras de 
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Water Board
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Water Board amplia 
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State Water Board 
autoriza agências 
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cação das reservas 
de água para a seca

Junho 2016 State 
Water Board 

autoriza agências 
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cação das reservas 
de água para a seca
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sistemas de 

irrigação

Abril 2017 
Governador declara 

fim do estado de 
emergência pela seca 
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longo prazo
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autocertificação 

de reservas 
resilientes à seca

Economia total 
no estado: 20%

Economia total
no estado: 20% (faixa 

regional: 17-26%)
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Com seu programa de conservação, a Califórnia conseguiu substituir 80.000 
vasos sanitários e 30.000 máquinas de lavar roupa. Outras medidas incluíram 
interconexão entre águas subterrâneas e superficiais, novos poços de águas 
profundas em San Francisco, equilíbrio da gestão de águas subterrâneas e 
águas superficiais, uso de água não potável para lavar ruas selecionadas e pla-
nos para tratar água subsuperficial com contaminação leve para necessidades 
adicionais de limpeza de ruas (Public Policy Institute of California, San Francisco 
Water Power Sewer Drought Report: 2014-2016).

Medidas de conservação: Os planos para o período 2015-2040 incluem des-
contos em mictórios, instalação direta de mictórios, descontos em vasos sani-
tários, instalação direta de vasos sanitários para famílias individuais, instalação 
direta de vasos sanitários para várias famílias e prédios não residenciais, des-
contos em máquina de lavar roupa, adequação de equipamentos, levantamen-
tos e subsídios paisagísticos, incentivos para coleta de água cinza residencial e 
água de chuva, educação e disseminação, auditorias e relatórios, e distribuição 
de dispositivos (Public Policy Institute of California, San Francisco Water Power 
Sewer Drought Report: 2014-2016).

Aspectos da mudança climática: As preocupações de longa data da Califór-
nia com os recursos hídricos vêm crescendo devido aos impactos da mudança 
climática. Esses impactos afetam a disponibilidade, qualidade e distribuição da 
água como efeito de – entre outros – temperaturas mais elevadas, padrões 
modificados de precipitação e escoamento, aumento do nível do mar, perda 
das reservas naturais de água na forma de neve e eventos climáticos extremos 
mais frequentes (California Department of Water Resources, 2008). Embora o 
estado tenha enfrentado diversas secas de vários anos desde 1900 (State of 
California et al., 2014), evidências indicam que a mudança climática aumen-
tou significativamente a magnitude desses eventos (Williams, 2015), levando a 
consideráveis impactos econômicos e sociais. Por exemplo, a seca de 2013/14 
– o período de 12 meses mais seco já registrado – teve um nível de precip-
itação 34% abaixo da média (Swain et al., 2014), e a seca de 2016 resultou 
em perdas de USD 600 milhões e 4.700 empregos no estado como um todo 
(Medellín-Azuara et al., 2016). Os planejadores dos sistemas hídricos enfren-
tam, portanto, os desafios de como levar em conta os impactos da mudança 
climática no processo de tomada de decisões (California Department of Water 
Resources, 2009), e estratégias de adaptação são imperativas para que a co-
munidade hídrica da Califórnia melhore a resiliência, reduza os riscos e aumente 
a sustentabilidade (California Department of Water Resources, 2008). 

A Califórnia está na dianteira em termos de ação climática, com uma extensa 
história de aprovação de leis, regulações e ordens executivas para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa ao mesmo tempo em que lida com os im-
pactos da mudança climática. A Estratégia de Adaptação à Mudança Climática 
(Climate Change Adaptation Strategy – CAS) atualizada em 2018 da Califórnia 
– o primeiro passo para reduzir a vulnerabilidade do estado – destacou a ne-
cessidade de mudar a gestão e usos da água diante dos impactos da mudança 
climática, que provavelmente aumentará a concorrência pelas reservas limit-
adas de água entre os usos urbanos e agrícolas (California Natural Resources 
Agency, 2009).
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COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO

Na Califórnia, programas de educação e disseminação foram fundamentais 
para implantar medidas de economia de água e outras relacionadas. Por ex-
emplo, em junho de 2014, a San Francisco Public Utility Commission (SFPUC) 
lançou a campanha municipal de educação pública multilíngue “Water Conserva-
tion is Smart and Sexy”. 

O alvo da campanha era o público em geral e o objetivo era criar conscientização 
para apresentar dicas para o dia a dia e informações sobre economia de água 
e seca. 

Uma série de mensagens projetadas para uma variedade de plataformas e 
formatos, como digital, impressa e veículos de mídia (tanto mídia social como 
tradicional), foram geradas para promover comportamentos positivos em ter-
mos de práticas de uso da água e infraestrutura doméstica com eficiência hídri-
ca (equipamentos novos e adaptações). 

O website sobre conservação da água da SFPUC publicou conteúdo sobre a 
campanha e mais informações sobre os serviços oferecidos.

Outros recursos para conservação da água. Screenshot do website.
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A SFPUC também implementou um programa de educação pública sobre ativ-
idades em áreas externas com desperdício de água que estavam restritas 
pelo estado, como lavar pisos e calçamentos externos; irrigar jardins; e usar 
mangueira sem um bocal de esguicho com gatilho. As ações incluíram men-
sagens direcionadas aos maiores usuários residenciais de água, a indivíduos 
que evidenciassem desperdício de água fora da casa e a imóveis comerciais 
que estivessem fazendo manutenção de pisos externos (San Francisco Power 
Water Sewer Drought Report: 2014-2016, novembro de 2016).

A SFPUC também estabeleceu um sistema de relatório e acompanhamento de 
desperdício público de água por meio do centro telefônico e serviço online 3-1-
1 centralizado da Prefeitura de San Francisco. Em um período de 10 anos, a San 
Francisco Public Utility Commission conseguiu registrar uma redução no con-
sumo médio de 223 litros por pessoa por dia (lpd) para 185 lpd entre clientes 
residenciais (San Francisco Power Water Sewer Drought Report: 2014-2016, 
novembro de 2016).

A economia de água vai persistir? Os dados de junho a dezembro de 2016 
mostraram uma ligeira queda na conservação, mas a economia permaneceu 
elevada, com uma economia cumulativa de água urbana de aproximadamente 
20% em relação a 2013. Para os distribuidores de água, a maior questão é sa-
ber quanto da redução de consumo de água alcançada durante a seca será 
temporário ou permanente. Cerca de 60% dos distribuidores indicaram que 
provavelmente vão reavaliar suas previsões de demanda de água na sequência 
da seca. No entanto, ainda é cedo demais para saber como a demanda urbana 
evoluirá no longo prazo. Como muitas residências e empresas fizeram melho-
rias de eficiência hídrica em seus equipamentos internos, esses ajustes no con-
sumo de água serão duradouros. Tudo isso indica que, embora algum aumento 
no uso da água seja inevitável, o uso per capita talvez nunca retorne totalmente 
a seus níveis pré-seca (Public Policy Institute of California, 2017).
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Algumas palavras 
sobre a Cidade do Cabo, 
África do Sul
Contexto. A Cidade do Cabo, uma cidade de quatro milhões de habitantes que 
recebe dois milhões de turistas por ano, tem enfrentado uma seca muito séria 
desde 2015. A seca se agravou significativamente ao longo do tempo, com um 
total de precipitações de cerca de 50% a 75% da média de longo prazo. Acredi-
ta-se que fatores socioeconômicos tenham tido uma participação na piora da 
crise hídrica. A população da Cidade do Cabo cresceu 2,6% entre 2001 e 2011 
devido a migração da zona rural para a cidade (Wolski, 2018). 

Custo econômico. A economia do Cabo Ocidental representa cerca de 13% da 
economia nacional sul-africana. A indústria vinícola, uma das maiores expor-
tadoras, foi prejudicada seriamente pela seca e enfrenta agora uma queda de 
20%. A produção de frutas e legumes (cebolas, batatas e tomates) caiu 15%. 

Tensão política. Lidar com a crise tem se mostrado difícil devido a inércia buro-
crática e tensões entre os governos nacional e provincial, liderados por partidos 
políticos opostos (Wolski, 2018). 

Abastecimento de água. O abastecimento de água da Cidade do Cabo é basea-
do quase exclusivamente em reservatórios de águas superficiais. Há 14 reser-
vatórios, com cerca de metade deles (os “seis grandes”) armazenando 99% da 
água (Wolski, 2018). O nível desses reservatórios caiu drasticamente ao longo 
do tempo: em 2014, os reservatórios estavam com 100% da capacidade; em 
2015, o nível era de 75%; em 2016, eles estavam em 62%; e, em 2017, o nível 
chegou a apenas 33% da capacidade.

Ações. Em setembro de 2017, a Prefeitura da Cidade do Cabo introduziu re-
strições rigorosas ao consumo de água, impondo um limite de 87 litros (ou 23 
galões) por pessoa por dia. Embora as restrições fossem voluntárias, porque 
não havia um meio de aplicá-las compulsoriamente em grande escala, elas 
foram bastante bem-sucedidas; o consumo de água caiu 25% em comparação 
com anos anteriores. No final de 2017, no entanto, a resposta às restrições ao 
consumo de água era limitada, com apenas 33% dos consumidores abaixo da 
meta de 87 litros por pessoa por dia.

Além disso, as autoridades locais apresentaram um plano ambicioso para 
abastecer a cidade com fontes adicionais de água (essencialmente por dessali-
nização e águas subterrâneas), que seria equivalente a expandir o sistema em 
50% em menos de um ano (Wolski, 2018). No entanto, logo ficou evidente que 
a implementação dessas medidas seria quase impossível em tão pouco tempo. 
As razões para isso eram:
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Em fevereiro de 2018, as restrições ao uso da água foram ainda mais enrijeci-
das para 50 litros (13 galões) por pessoa por dia (o que significa apenas um uso 
da descarga e banhos de chuveiro limitados a 10 litros), com multas para as 
residências que consumissem mais de 6.000 litros por mês. Sete programas, 
incluindo esquemas de perfuração de poços e dessalinização, estão em anda-
mento para aumentar a produção de água.

A cidade está agora implementando o nível seis de restrições de consumo de 
água, que são as medidas mais drásticas até o momento (City of Cape Town, 
2018). Em 1º de janeiro de 2018, elas incluem:
 

A Cidade do Cabo está em risco de se tornar a primeira grande cidade do mundo 
a ficar sem água. O dia em que as torneiras ficariam secas é chamado de Dia 
Zero e isso acontecerá se os níveis de água nos reservatórios caírem abaixo de 
14%. Embora seja difícil prever a data exata do Dia Zero, porque o nível de 14% 
dos reservatórios dependerá dos índices pluviométricos e da disponibilidade de 
água, acredita-se que as torneiras da Cidade do Cabo ficarão secas em 2019. A 
maioria das projeções científicas aponta para um clima mais quente e seco para 
a Cidade do Cabo, o que obriga a uma redução sustentada da demanda e uso de 
fontes alternativas de abastecimento.

LIÇÕES APRENDIDAS PARA SECAS FUTURAS

Até mesmo as piores secas oferecem oportunidades de tirar lições para admin-
istrar melhor a próxima ocorrência. Isso é particularmente relevante na América 
Latina e no Caribe, em que os efeitos da mudança climática evidenciados em 
secas e inundações estão se tornando mais frequentes e intensos, afetaram 
áreas rurais e foram particularmente devastadores para as reservas de água 
das cidades. 

Infraestrutura de água e saneamento. Ao considerar o custo de projetos de 
infraestrutura de abastecimento de grande escala, estes precisam ser analisa-
dos em conjunto com os custos tanto imediatos como de longo prazo da seca, 
particularmente quando se leva em conta a desaceleração geral da atividade 
econômica. Dependendo do contexto, grandes obras de infraestrutura podem 
ser mais caras e ter um tempo de espera mais longo até sua implantação e 
resultados. Assim, embora um programa individual do lado da demanda talvez 
economize menos água no total do que uma infraestrutura de grande escala, 
isso não justifica, por si só, priorizar apenas opções de oferta (Alliance for Water 
Efficiency, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney 
Pacific Institute, 2016).

Existiam dois aquíferos potenciais como fonte de águas subterrâneas, 
mas eles não estavam desenvolvidos para exploração e era necessária 
uma proteção muito rápida; 
quanto a fontes alternativas, reúso e dessalinização eram tecnologias 
possíveis de ser usadas, mas sua implementação em escala seria um 
grande desafio financeiro e de engenharia, dadas as limitações de tempo 
(Wolski, 2018). 

Proibições de uso da água potável da cidade para jardinagem, encher pi-
scinas ou lavar carros;
Agricultores devem reduzir seu consumo em 60%;
Instituições e empresas devem cortar seu consumo quase pela metade;
Hotéis removeram tampões de ralos dos quartos para evitar que os hós-
pedes tomem banhos de banheira.

>

>

>

>
>
>
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Como foi visto no caso da Austrália, apoiar-se em uma única fonte de abastec-
imento que seja dependente da precipitação pluviométrica aumenta a vulner-
abilidade a secas, e diversificar as fontes de água pode ajudar a reduzir essa 
vulnerabilidade. Devido à queda nos níveis das represas, a Austrália fez grandes 
investimentos em novas fontes importantes de abastecimento de água, inclu-
indo US$ 7,2 bilhões em seis estações de dessalinização de água marinha e 
várias estações de reciclagem de água. Os consumidores de água ainda estão 
pagando custos de capital substanciais nos aumentos expressivos das tarifas 
de água, enquanto recebem um benefício mínimo. Embora essas estações in-
ativas possam ser ativadas se necessário (oferecendo, assim, um benefício de 
confiabilidade), também existe a possibilidade de que as tecnologias de trata-
mento se tornem obsoletas antes de precisarem ser usadas e demandem de 
um investimento significativo para serem trazidas de volta à rede. Esses exem-
plos destacam os riscos associados à construção de novas infraestruturas de 
oferta grandes e caras para atender às necessidades durante períodos de seca 
(Alliance for Water Efficiency, Institute for Sustainable Futures, University of 
Technology Sydney Pacific Institute, 2016). 

Além disso, foram implementadas iniciativas de grande escala de reutilização 
de águas residuais, como o Western Corridor Recycled Water Scheme, que 
teve a demanda bastante reduzida (Alliance for Water Efficiency, Institute for 
Sustainable Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016). 
Muitas das principais cidades da Austrália enfrentam agora uma necessidade 
energética mais alta para a oferta de água do que tinham antes da seca, uma 
vez que estações de dessalinização e as tubulações de interconexão associadas 
requerem bombeamento adicional (Alliance for Water Efficiency, Institute for 
Sustainable Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016).

A gestão da demanda de água também foi muito bem-sucedida em reduzir a 
demanda no longo prazo e contribuiu para economias no curto e longo prazos. 
No entanto, as pesquisas de investimentos, equipes de implantação de mod-
elos e os próprios programas foram significativamente reduzidos depois que a 
seca terminou. É uma grande preocupação para as companhias de água aus-
tralianas que economias potenciais estejam sendo perdidas devido a falta de 
uma manutenção continuada desses programas, falta de comunicação com os 
clientes sobre a necessidade de continuar economizando água e perda de con-
hecimento da indústria (Alliance for Water Efficiency, Institute for Sustainable 
Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016).

Uma abordagem de planejamento de custo mínimo poderia ajudar a evitar erros 
dispendiosos. Isso requer examinar todo o conjunto de medidas de demanda e 
oferta e selecionar as medidas de custo unitário mais baixo primeiro. Por ex-
emplo, em resposta à seca de 1987-1992, muitas comunidades da Califórnia, 
em especial as do sul da Califórnia, adotaram medidas para desenvolver fon-
tes de água alternativas, como água reciclada e águas subterrâneas salobras, 
e expandir seu conhecimento de programas de eficiência (Alliance for Water 
Efficiency, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney 
Pacific Institute, 2016).

Águas subterrâneas. Em tempos de seca, usuários como agricultores e outros 
proprietários de terras voltam-se para as águas subterrâneas para comple-
mentar seus suprimentos de águas superficiais. Na Califórnia, por exemplo, até 
recentemente esse uso era, de modo geral, não regulado. E, embora o estado 
tenha aprovado uma lei em 2014 para impedir o uso não sustentável de águas 
subterrâneas, estimativas da U.S. Geological Survey calculam que levará pelo 
menos 50 anos até que os aquíferos do Central Valley sejam naturalmente re-
abastecidos (Halverson, 2015). 
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A situação na Austrália e na Cidade do Cabo também é complicada: na Austrália, 
as taxas de extração de águas subterrâneas cresceram cerca de 100% entre o 
início da década de 1980 e o início dos anos 2000, refletindo tanto o aumen-
to populacional como o uso comercial de reservas de águas subterrâneas. Na 
Cidade do Cabo, para evitar gastos em projetos de infraestrutura de grande 
escala, a cidade está construindo três pequenas estações de dessalinização 
temporárias. No entanto, está também perfurando centenas de poços, o que 
cria o risco de um uso excessivo de águas subterrâneas, como aconteceu na 
Califórnia.

Integração. Os sistemas de gestão da água na Califórnia são fortemente frag-
mentados, com mais de 400 distribuidores de água, cada um deles com pelo 
menos 3.000 conexões de clientes. Essa fragmentação torna difícil coordenar 
atividades e reduz as economias de escala no desenvolvimento de programas 
e iniciativas de gestão da demanda, incluindo comunicação (Public Policy Insti-
tute of California, 2017).

Na Austrália, para evitar fragmentação, o governo local estabeleceu a 
Queensland Water Commission, que tem funções amplas de políticas públicas, 
planejamento e regulação, possibilitando a coordenação de informações sobre 
o uso da água, desenvolvimento de estratégias e implementação de projetos 
em todos os serviços de oferta de água, que antes eram fragmentados e ad-
ministrados por conselhos individuais (Alliance for Water Efficiency, Institute for 
Sustainable Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016).

Coordenação e planejamento. As principais lições da seca da Califórnia em ter-
mos de planejamento e resposta para a seca urbana relacionam-se ao enten-
dimento de como distribuidores de água locais e estaduais podem trabalhar 
juntos da melhor maneira nas seguintes áreas inter-relacionadas:

(Instituto de Política Pública de California, 2017)

Além dos esforços de planejamento, as ações tomadas em resposta a secas 
recentes incluíram maior financiamento federal, mudanças em políticas e ações 
regulatórias (NRDC, 2015; Taylor, 2016). Por exemplo, foi proporcionado finan-
ciamento para construir novas estações de tratamento de águas residuais e 
para melhorias na eficiência hídrica (Taylor, 2016), e uma redução compulsória 
de 25% no consumo de água urbana no estado inteiro foi determinada em 2015 
(Gabinete do Governador Edmund G. Brown, 2015).

Coordenação do planejamento de contingência para escassez de água e 
sua implementação (avaliações anuais de oferta e demanda, planos de 
alocação);
Promoção de flexibilidade e integração do sistema hídrico;
Melhora da resiliência fiscal dos distribuidores de água;
Resposta à escassez de água em comunidades e ecossistemas vul-
neráveis;
Equilíbrio de eficiência de uso da água no longo prazo e resiliência a secas;
Promoção de parcerias regionais para melhorar a confiabilidade do abas-
tecimento de água;
Engajamento da comunidade e manutenção do apoio público a projetos 
de água;
Implementação de uma abordagem “no regrets”: conservação, água reci-
clada, águas subterrâneas, perda de água, tratamento autônomo de água.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
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Respostas adicionais incluíram a adoção de novos padrões de eficiência de en-
canamentos, regulamentos atualizados para aumentar a eficiência hídrica em 
paisagens, exigências de planos de gestão e de práticas de gestão da eficiência 
para fornecedores de água agrícola (NRDC, 2015). Além disso, campanhas de 
divulgação e programas de descontos foram financiados para promover a con-
servação (Taylor, 2016). No entanto, uma área importante foi negligenciada na 
Califórnia, uma vez que nenhuma meta de economia de água foi definida para 
o setor agrícola, que utiliza quase quatro vezes a quantidade de água usada em 
áreas urbanas, e onde um volume significativo de água poderia ser economiza-
do (NRDC, 2015).  

Precificação. Os administradores das companhias de água são sensíveis às 
reduções nas vendas que ocorreram como resultado das ações de resposta à 
seca. Na Califórnia, as preocupações com as perdas de receitas no curto prazo 
são uma barreira significativa para a expansão de programas de eficiência hídri-
ca. No entanto, investir em eficiência geralmente custa menos do que construir 
novas fontes de oferta (Alliance for Water Efficiency, Institute for Sustainable 
Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016).

Há várias estratégias disponíveis para ajudar as companhias de água a lidar 
com perdas de receita no curto prazo, como implantar sobretaxas devido à seca, 
construir reservas e evitar contratos com cláusula take-or-pay. As companhias 
de água podem se beneficiar melhorando seus esforços de aproximação com 
os clientes para construir confiança e educar os usuários sobre os sistemas 
hídricos, dos custos de administrar esses sistemas e da economia de longo pra-
zo que é obtida com investimentos em eficiência. Essa foi uma oportunidade 
perdida na Austrália, onde o apoio do público foi obtido pelo puro volume da co-
municação e a urgência do investimento em economia de água, e não por uma 
campanha especialmente direcionada que explicasse os custos relativos e os 
benefícios de diferentes estratégias (Alliance for Water Efficiency, Institute for 
Sustainable Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016).

Mecanismos de precificação como sobretaxas pela seca ou descontos/multas 
nas tarifas (recompensar usuários de baixo consumo e aumentar o preço para 
usuários de alto consumo) foram utilizados pela SABESP na RMSP. Grupos de 
representantes dos clientes levantaram preocupações importantes a respeito 
desses mecanismos, que tinham o potencial de afetar desproporcionalmente 
famílias pobres, ou locatários com menos possibilidade de instalar equipamen-
tos de eficiência hídrica do que os proprietários. No entanto, depois da seca, 
os preços sofreram aumentos de qualquer forma, como um meio de pagar a 
infraestrutura de abastecimento de grande escala.

Dados. A experiência australiana mostra como é importante ter bons da-
dos sobre o uso da água e sobre os impactos, custos e benefícios das medi-
das disponíveis para aumentar a oferta e reduzir a demanda. Em South East 
Queensland, por exemplo, agregar os dados de demanda de mais de 20 com-
panhias de água foi uma tarefa trabalhosa, mas fez uma enorme diferença em 
termos de gestão dos recursos hídricos. A falta de dados pode prejudicar as 
iniciativas de gestão efetiva e eficiente dos recursos hídricos. Por exemplo, se 
dados sobre a penetração no mercado de diversos dispositivos, como máqui-
nas de lavar roupa e vasos sanitários eficientes, não estiverem facilmente dis-
poníveis, o planejamento para a implantação rápida de programas de eficiência 
hídrica fica mais difícil. (Alliance for Water Efficiency, Institute for Sustainable 
Futures, University of Technology Sydney Pacific Institute, 2016).
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Inovação e tecnologia (digital). As Tecnologias Inteligentes de Infraestrutura 
Hídrica (Smart Water Infrastructure Technologies – SWIT) têm o potencial de 
contribuir significativamente para melhorar a entrega do serviço e a eficiência 
dos prestadores de serviços de água, reduzir custos e perdas de água, otimi-
zar a operação e a manutenção, e melhorar a gestão de informações e ativos 
em companhias de água, possibilitando a tomada de decisões bem informadas 
(Arniella, 2017). Assim, o investimento nessas tecnologias é particularmente 
relevante para a gestão da oferta de água.

As SWIT incluem tecnologias como detecção ativa de vazamentos, que associa 
Sistemas de Informações Gerenciais e Gerenciamento de Pressão como meio de 
monitorar efetivamente as redes de água, identificar e reparar vazamentos 
com facilidade, entre outras ações. Como as informações podem ser comple-
mentadas por monitoração da qualidade da água e sistemas de coleta de da-
dos hidrológicos, outros exemplos incluem Medição Inteligente ou Qualidade da 
Água, que podem assegurar, com informações em tempo real, a confiabilidade 
da rede. Também podem reduzir o risco e ajudar a moldar comportamentos de 
consumo de água (Terwiesch, 2018).

Em anos recentes, os custos das SWIT vêm decrescendo; é essencial, portanto, 
que os operadores de água incorporem SWIT às suas ferramentas operacionais 
do modo que proporcionar melhor relação custo-benefício. Isso se aplica par-
ticularmente à SABESP, que tem uma unidade de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação dentro de sua própria estrutura organizacional. Essa 
unidade permite que a SABESP gere, adapte e aplique tecnologias e outras in-
ovações relacionadas à entrega do serviço, regulações e mercados como uma 
maneira de enfrentar desafios operacionais, inclusive secas. Por causa de seu 
tamanho, a SABESP também pode adaptar, aplicar e replicar novas tecnologias 
beneficiando-se de economias de escala, o que nem sempre é o caso para com-
panhias menores.

Mudança comportamental. Assim como a Austrália, São Paulo e Califórnia 
também reduziram sua demanda de água usando medidas de conservação de 
curto prazo que se apoiam em mudança comportamental, como restrições no 
número de dias em que gramados podem ser regados e solicitações de banhos 
mais curtos e menos acionamentos da descarga de vasos sanitários.

Na Austrália, o programa Target 140 foi fortemente inovador e usou abord-
agens de comunicação multiestratégias com base em marketing social para 
estimular reduções no consumo de água nas residências (Public Relations In-
stitute of Australia, s.d.). Esse programa foi bem-sucedido, em parte, porque 
usou pesquisas de atitudes do público-alvo para criar o modelo da campanha 
e determinar as melhores maneiras de conduzir os indivíduos pelas várias mu-
danças comportamentais a fim de levar à ação (Alliance for Water Efficiency, 
Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney Pacific In-
stitute, 2016).

O caso da África do Sul, que reduziu drasticamente o consumo e adiou o Dia 
Zero para 2019, também é um exemplo interessante. A redução extraordinária 
no consumo (hoje, 50 lpd) superou os esforços feitos durante as secas na Cal-
ifórnia (109 lpd em 2016) e Austrália (166 lpd em 2010). Os maiores cortes 
foram feitos por residências de alta renda da Cidade do Cabo, que reduziram 
seu uso médio de água em 80%, enquanto as famílias de baixa renda cortaram 
40%. No programa residencial, as mensagens voltadas aos moradores da cidade 
focaram, por exemplo, a adoção de hábitos de economia de água como tomar 
banho ligando e desligando o chuveiro, com um balde para coletar a água, e uso 
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Water-saving tips to help avoid Day Zero
Day Zero is when the dam levels reach 13,5% and when almost all of the taps 

in the city will be turned off and we will have to queue for water.

The more you save, the better our chances to avoid running out of water.

Toilet flushing and sanitation

Only flush the toilet everywhere when 
necessary. Let the ‘yellow mellow’ at 
home, work, school, gym, shops, etc. 

Place a full glass bottle in your cistern to 
reduce each flush to a maximum of 6 litres 
(if you have no choice but to use municipal 
drinking water). 

Flush with greywater only (laundry, bath 
and shower water) or with rain, borehole 
or well-point water. 

Use less toilet paper to minimise the risk 
of sewer blockages and do not use your 
toilet as a dustbin.

Close toilet stopcock (angle valve). 
You will save municipal drinking water. 

Use bleach or disinfectant to regularly 
sanitise toilets and surrounding areas 
and keep hands sanitised to prevent 
health risks. 

Please note: The use of water from alternative sources has some health and hygiene risks you must avoid. 
Keep hands and surface areas sanitised and disinfected. Don't keep greywater for longer than 24 hours. 

Keep water containers in a safe place as children can drown in them.

Body washing and personal hygiene

Take very short, stop-start showers. 
Wet your body. Turn off the tap. Soap. 
Rinse quickly.

Don’t let taps run for too long or at full 
flow. Use a cup for shaving, brushing 
teeth, etc. 

No shower? Take a sponge bath. 
Use minimal water in a basin, bowl 
or washtub (‘waskom’).

Use waterless hand sanitiser instead 
of washing your hands. 

Collect as much washing water as possible 
and re-use for flushing toilets as a priority. 
Excess greywater can be used for plants 
or washing vehicles. 

Don’t let water run while you wait for 
it to heat. If possible, use cold water 
or heat your water for a sponge bath, 
in a kettle or on the stove. 

Campanha de comunicação da Cidade do Cabo para evitar 
o Dia Zero (enlace aqui)

Em termos de fontes de água alternativas, a reciclagem de águas residuais é 
uma fonte mais barata que a dessalinização. No entanto, por causa do “fator 
nojo” – o condicionamento social que resulta na crença de que água reciclada é 
suja – é difícil para os governos adotar as águas residuais recicladas como uma 
solução viável para o consumo doméstico. A Califórnia já deu início a um esforço 
de conscientização para mudar percepções sobre a água reciclada. O Orange 
County Water District está usando a hashtag #GetOverIt (Supere isso), por ex-
emplo (Rott, 2018). No futuro, será interessante acompanhar as experiências 
de mudança comportamental voltadas para socializar a água reciclada.

De modo geral, esses tipos de medidas de conservação baseados em mudança 
comportamental representam um modo rápido e relativamente barato de al-
cançar metas de redução no consumo de água e ajudaram a reduzir a queda 
nos níveis dos reservatórios de águas superficiais e nos aquíferos (Institute for 
Sustainable Futures, 2007). No entanto, manter comportamentos positivos ao 
longo do tempo, especialmente depois que a crise termina, mostrou-se um de-
safio difícil de enfrentar, independentemente do contexto.

da água do balde para dar descarga em vasos sanitários (Dixon, 2018). A atitude 
dos moradores da cidade parece ter mudado: parece haver uma sensação de 
empoderamento associada à capacidade de viver com menos água e participar 
de um grande esforço coletivo relacionado ao futuro da cidade.

A aplicação vigilante também é fundamental. As ações de garantia do cumpri-
mento da lei incluem proibir o desvio de fontes de água em montanhas para 
sua própria propriedade, a lavagem de veículos comerciais refrigerados com 
mangueiras hidrantes de incêndio e a operação de negócios informais de la-
vagem de carros nos distritos pobres da Cidade do Cabo (Dixon, 2018; Sax et 
al., 2018).

http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/Graphics%20and%20educational%20material/Water%20Saving%20Checklist%20to%20Avoid%20Day%20Zero.pdf
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Em todos os casos, secas passadas foram agentes de mudança importantes 
para o modo como a oferta e a demanda de água urbana são administradas. 
Essas secas deixaram uma marca na gestão e nas políticas de recursos hídri-
cos, em particular no que se refere ao crescimento da população urbana e ao 
desenvolvimento econômico. É cedo demais para saber quais serão os efeitos 
no longo prazo, mas algumas indicações iniciais podem ser percebidas.

SÃO PAULO. Em São Paulo, a seca destacou a dependência significativa do 
Sistema Cantareira para fornecer água para a RMSP e a necessidade de reduzir 
a dependência de um pequeno número de fontes de água. A SABESP está es-
tudando várias estratégias para aumentar a oferta de água na próxima década 
pela construção de interconexões com outros reservatórios do estado de São 
Paulo para uso durante períodos de redução das reservas. No entanto, há opor-
tunidades limitadas para expandir mais a oferta de água por meio de trans-
ferências entre sistemas.

A SABESP também descreve a necessidade de implantar um programa de 12 
anos para melhorar a eficiência e reduzir as perdas de água devidas principal-
mente a vazamentos; a perda de água não física, que resulta primariamente de 
medidores de água imprecisos instalados no imóvel dos clientes e em estações 
de tratamento; e o uso clandestino e ilegal de água. Essas medidas táticas re-
duziriam o estresse inicial sobre o sistema, aumentando a margem de segu-
rança entre oferta e demanda.

Embora haja muitos fatores externos produzindo pressão sobre o Sistema Can-
tareira que os administradores não têm como controlar, o desenvolvimento e 
execução de um plano de gestão de secas transparente, que leve em conta o 
desempenho sob situações de alto estresse, representa um passo importante 
para o fornecimento de água confiável, segura e acessível para a RMSP nas 
condições atuais e futuras. 

CALIFÓRNIA. Os investimentos em programas de conservação e eficiência au-
mentaram na Califórnia em resposta à seca, mas são muito mais baixos do que 
os investimentos da Austrália durante sua Seca do Milênio. Entre 1990 e 2014, 
o Metropolitan Water District of Southern California (MWD), um atacadista re-
gional que atende 19 milhões de pessoas em todo o sul da Califórnia, investiu 
US$ 352 milhões em eficiência hídrica (MWD 2015). Como a Austrália, a Califór-
nia também investiu durante a seca em melhorias de eficiência que proporcio-
narão reduções de longo prazo no consumo de água, como programas gover-
namentais de descontos para a substituição de vasos sanitários e gramados e 
muitos programas locais de incentivos (Institute for Sustainable Futures, 2007). 

É importante notar que a Califórnia tirou lições importantes das secas passa-
das, particularmente da seca de 1987-1992, que mudaram de maneira fun-
damental o modo como o estado administra os recursos hídricos (Institute for 
Sustainable Futures, 2007). A coordenação do planejamento de contingência 
para escassez de água e sua implementação é essencial para o consumo de 
água e a resiliência a secas no longo prazo e poderia ser mais bem desenvolvida 
em um policy brief focado em planejamento e resposta a secas urbanas.

Conclusão
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Os benefícios de um planejamento de longo prazo para secas foram demon-
strados na Califórnia, onde décadas de investimentos em conservação e re-
utilização de água e o uso de mercados de água e interconexões de sistemas 
permitiram que as companhias de água tivessem mais flexibilidade na gestão 
de uma seca severa (Hanak et al., 2015). A seca na Califórnia também expôs 
deficiências no preparo do estado para enfrentar secas, como desigualdades na 
distribuição dos impactos (as áreas urbanas estavam bem posicionadas para a 
seca, enquanto as áreas rurais sofreram com a queda do nível das águas sub-
terrâneas em poços particulares) e a falta do desenvolvimento de planos para o 
meio ambiente (AghaKouchak, 2015; Hanak et al., 2015). 

Durante e mesmo antes da seca, havia muito menos ênfase na Califórnia em 
reduzir o consumo de água não residencial, que é responsável por cerca de um 
terço do uso de água urbana no estado. O setor não residencial inclui os seto-
res comercial, industrial e institucional e a economia de água desses usuários 
não é priorizada devido aos modos diversos de uso da água e à crença de que 
a redução do consumo de água não residencial prejudicaria o desenvolvimento 
econômico, principalmente em um momento em que a economia está apenas 
começando a se recuperar depois da recente desaceleração.
respuestas urbanas a las sequías.



Cinco recomendações
para as companhias de água que enfrentam incerteza hídrica

1.
2.

3.

4.
5.

COLETAR BONS DADOS: 
A coleta de bons dados sobre o uso da água em todos os níveis – 
chegando até o nível residencial – é fundamental para implemen-
tar medidas de conservação bem direcionadas.

COMUNICAR-SE BEM:  
Uma comunicação clara e confiável é essencial para assegurar o 
apoio e a participação do público. Trabalhar junto com comuni-
dades e lideranças sociais também é fundamental para promover 
a adoção de comportamentos positivos em relação à conservação 
e ao uso eficiente da água, para possibilitar a mudança de uma 
cultura de abundância de água para uma cultura de demanda re-
sponsável.

DIVERSIFICAR AS FONTES DE ÁGUA:  
Isto é fundamental para que não seja necessário depender de 
uma única fonte de abastecimento de água; pode incluir soluções 
menos vulneráveis à mudança climática, como infraestrutura verde 
ou o acréscimo de fontes não convencionais, como reutilização de 
águas residuais, à matriz hídrica.

COORDENAR, COLABORAR E PLANEJAR: 
Coordenação, colaboração e planejamento entre agências gover-
namentais nacionais e locais é essencial para a implementação 
de medidas direcionadas a uma alocação ótima dos recursos dis-
poníveis.

INOVAR:
Tecnologias inteligentes de infraestrutura hídrica podem contribuir 
significativamente para melhorar a eficiência dos prestadores de 
serviços de água ao reduzir custos e perdas de água, otimizar a op-
eração e manutenção e melhorar a gestão de informações e ativos 
nas companhias de água, possibilitando tomadas de decisão bem 
informadas.
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