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RESUMO: Este trabalho apresenta um novo conceito, denominado Água Compensável (AC), 

que permite mensurar o uso da água a partir da alteração de sua qualidade e quantidade, abrindo 

as portas para a criação de instrumentos econômicos para sua gestão. O conceito baseia-se em 

um princípio simples, inovador e abrangente, para que possa ser utilizado de forma ampla por 

governos, empresas e cidadãos para quaisquer atividades humanas que envolvam o uso de água. 

A AC é um conceito ao qual pode ser atribuído valores obtidos por uma equação proposta e 

seguindo uma metodologia também proposta. A AC apoia-se no conceito denominado Pegada 

Hídrica Cinza ou Água Cinza, que por sua vez está inserido dentro do conceito Pegada Hídrica 

(Water Footprint). Para exemplificação do uso do conceito, utilizou-se a área de estudo das 

Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Esta escolha deveu-se ao 

fato desta ser uma área que apresenta importante desenvolvimento econômico, muitas vezes 

com urbanização mal planejada e indústrias de grande porte estabelecidas, gerando impactos 

na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, que indicam a necessidade de melhores 

planejamento e gestão do uso da água. O trabalho consistiu em levantamentos, compilações, 

elaboração de bancos de dados, interpretações e análises para determinação da AC para uma 

gama de solutos potencialmente contaminantes, oriundos de atividades antrópicas. Os solutos 

selecionados foram: nitrogênio, fósforo, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) e gorduras totais. Foram efetuados os cálculos e análises das AC 

para solutos gerados por diversas atividades realizadas nas Bacias PCJ e por dois estudos de 

casos específicos, indústria de bebidas (cerveja e refrigerante) e indústria de alimentos 

(laticínios e abate animal). É importante salientar que o conceito AC deve ser estimado mesmo 

para valores de concentrações para solutos que estejam abaixo do padrão de lançamento em 

corpos d’água, cujo efluente ao qual se incorporam tenha sido previamente tratado. Este 

raciocínio é suportado pela lógica de que, para alcançar um padrão sustentável a 

responsabilidade sobre qualquer alteração da qualidade da água, pela adição de massa de soluto, 

deve ser extensiva à sua remoção ou pela compensação por esta remoção, quer ela venha a ser 

realizada natural ou artificialmente, quer por diluição ou eventual degradação natural, ou por 

tratamento da água. Em todos os cálculos realizados neste trabalho pôde-se verificar o elevado 

volume de AC e o quanto isto pode colocar em risco a qualidade e quantidade da água. É 

evidente que massas de solutos sempre serão lançadas nos corpos hídricos, porém pode-se fazer 

com que estas massas não sejam suficientes para elevar a AC e contribuir com a má qualidade 

do rio. O conceito de AC é simples e poderoso, permite a mensuração do impacto antrópico ao 
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recurso hídrico e abre a possibilidade de valoração da água por meio de compensações 

realizadas pelos diversos usuários.  

Palavras-chave: Água compensável; atividades antrópicas; contaminação da água; gestão de 

recursos hídricos; sustentabilidade. 

 

ABSTRACT: This work presents a new method, called Compensable Water (CW), that allows 

to measure the water use by altering its quality and quantity, opening the doors for the creation 

of economic instruments for its management. The concept is based on a simple, innovative and 

comprehensive principle, so it can be widely used by governments, businesses, citizens and any 

human activities involving the use of water. CW is a concept that can be attributed values 

obtained by a proposed equation and following a methodology also proposed. The CW concept 

is based on Water Footprint and Grey Water Footprint concept. To exemplify the use of the SW 

method, we used the study area of the Piracicaba, Capivari and Jundiaí (PCJ) Hydrographic 

Basins. The choice of the area was due to the area presents an important economic development, 

often with poorly planned urbanization and large industries, generating impacts on the quality 

and quantity of water resources, and these factors indicate the need to improve the water use 

management. The work consisted of surveys, compilations, databases, interpretations and 

analyses to determine the SW for a range of potential contaminants from anthropic activities. 

The selected solutes were: Nitrogen, Phosphorus, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 

Chemical Oxygen Demand (COD) and total fats. Calculations and analyses were carried out 

for the CW generated by several human activities in the PCJ Basins and for two case studies, 

beverage industry (beer and soft drink) and food industry (dairy and animal slaughter). It is 

important to emphasize that the CW must be estimated even for concentration values of solutes 

that are below the discharge pattern in water bodies whose effluent to which they are 

incorporated has been previously treated. This reasoning is supported by the logic that to 

achieve a sustainable standard, the responsibility for any change in water quality, by the 

addition of solute mass, must extend to its removal or compensation, whether it comes to be 

carried out naturally or artificially, either by dilution or eventual natural degradation, or by 

treatment of the water. The results show there is a high volume of CW and it is posing in risk 

the quality and quantity of water. It is evident that masses of solutes will always be released 

into the water body, but these masses cannot be enough to raise the CW volumes and contribute 

to the poor quality of the river. The CW concept is a simple and powerful tool for the 
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measurement of the anthropic impact on water resource and allows the valuation of the water 

through compensations made by water users. 

Key-words: Compensable water; anthropic activities; water contamination; water 

management; sustainability.   
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da população tem provocado competição por água de qualidade, com 

consequente super explotação de aquíferos e degradação de rios e córregos. A escassez hídrica 

tem gerado temores justificados em diversos setores da sociedade, com repercussões na mídia 

e nas pesquisas científicas. O esperado e justo aumento da qualidade de vida das pessoas faz 

com que mais água seja consumida. Desta forma, como a demanda por água de qualidade 

continuará crescente e a sua disponibilidade decrescente (devido à degradação de sua 

qualidade), se não houver planejamento e ação para reverter este quadro, esta situação torna-se 

insustentável ao longo do tempo, já o sendo em diversas regiões do planeta.  

Este problema foi discutido por Ercin & Hoekstra (2014). A maneira como os diversos 

setores da sociedade enfrentam problemas de escassez hídrica e poluição são bastante 

diferenciados e estes autores afirmam que estudos que avaliem o consumo e a poluição da água 

são importantes e de interesse não apenas para cientistas, mas principalmente para governos, 

investidores e para o público em geral. Enfrentar estes problemas é uma tarefa árdua, mas 

essencial e incontornável. 

Os usos múltiplos da água e sua elevada demanda estão associados ao 

desenvolvimento socioeconômico em nível local, regional e global. A água é um componente 

essencial para a economia, sendo necessária para a criação e manutenção de empregos em todos 

os setores, tais como na agricultura, agropecuária, mineração, produção de bens, produção de 

combustível e energia, e também de serviços como turismo e recreação (UNITED NATIONS 

DEVELOPMENT PROGRAMME, 2006; ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 2012).  

De acordo com United Nations World Water Assessment Programme (2009), 

investimentos em infraestrutura sanitária e para captação de água são caminhos para o 

desenvolvimento econômico e têm uma alta taxa de retorno, visto que para cada 1 dólar 

investido a Organização Mundial da Saúde estima um retorno de 3 a 34 dólares, dependendo 

da região e da tecnologia utilizada. Diante da quantidade invariável de água no planeta, é 

necessário que haja planejamentos que priorizem a sustentabilidade de seu uso e que, deste 

modo, se alcance uma gestão hídrica compromissada com a manutenção da qualidade. 

Em termos de armazenamento de água de boa qualidade, os aquíferos constituem os 

principais reservatórios do planeta, sua superexplotação contribui para escassez e para impactos 

ambientais. Grande parte da agricultura mundial depende de água subterrânea e muitas 
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populações a utilizam como principal fonte para as suas mais variadas atividades. A água 

subterrânea utilizada que não retorna para o aquífero com qualidade e quantidade compatíveis 

com os níveis originais destes, por ser explotada de modo não sustentável (TUSHAAR et al., 

2007), indica que sérios problemas de abastecimento são esperados no futuro e precisam ser 

evitados. 

Devido à necessidade de instrumentos econômicos adequados à gestão efetiva do uso 

da água, apresentamos um novo conceito, denominado Água Compensável (AC), que, baseado 

na alteração da qualidade da água, permite uma mensuração e posterior precificação do dano 

causado. Este conceito, inovador e abrangente, baseia-se em um princípio extremamente 

simples, para que possa ser utilizado de forma ampla por governos, empresas e cidadãos, para 

quaisquer atividades humanas que envolvam o uso de água. 

A AC consiste em estimar o volume de água necessário para diluir uma massa de soluto 

até os padrões de potabilidade ou qualquer outro padrão ecotoxicológico mais restritivo. Apoia-

se no conceito já estabelecido denominado Pegada Hídrica Cinza ou Água Cinza, que por sua 

vez está inserido dentro do conceito Pegada Hídrica (Water Footprint).  

Esta pesquisa demonstra que este novo conceito da AC complementa os conceitos nos 

quais se apoia e finalmente transcende-os, abrindo a possibilidade de estimativa e precificação 

do impacto causado aos recursos hídricos, permitindo a criação futura de um mercado de crédito 

de água. Desta maneira, a pesquisa poderá ser uma ferramenta para gestão e para auxiliar o uso 

sustentável dos recursos hídricos. 

Para exemplificação do uso do conceito, utilizou-se a área de estudo das Bacias 

Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).  A escolha se deveu ao fato desta 

ser uma área que apresenta importante desenvolvimento econômico, em muitos casos 

urbanização mal planejada e indústrias de grande porte estabelecidas, gerando impactos na 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, que indicam a necessidade de melhores 

planejamento e gestão do uso da água. 

Prever a resposta do recurso hídrico em relação às diferentes situações, seja em termos 

de quantidade como em qualidade, e ainda em tempo hábil para se gerar políticas racionais para 

a melhor utilização da água é questão complexa.  Em áreas onde o uso da água é feito de maneira 

contínua, as características da água disponível são fundamentais para o planejamento das 

atividades desenvolvidas, e diante disto o conceito AC contribui para o conhecimento do atual 

estado do recurso hídrico, objetivando seu uso mais sustentável. 
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2. OBJETIVOS 

• Estabelecer o novo conceito denominado água compensável (AC); 

• Aplicar como exemplo a AC para diversos solutos, que são fruto de efluentes líquidos 

gerados pelas diversas atividades antrópicas nas Bacias PCJ; 

• Propor uma ferramenta econômica para auxiliar na conservação do recurso hídrico. 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3. 1. Pegada hídrica (Water Footprint)  

A água doce é um recurso global, e seu uso se eleva a medida que o crescimento das 

relações de comércio e o consumo de bens e serviços que necessitam de grande quantidade de 

água para serem produzidos também se elevam. De acordo com Chapagain & Hoekstra (2008) 

conhecer o uso da água no processo de produção pode auxiliar no entendimento do caráter 

global da água doce e na compreensão dos efeitos do consumo e comércio sobre o recurso 

hídrico. Isto pode representar um auxílio para gestões hídricas, uma vez que conhecendo estes 

efeitos melhores planejamentos podem ser propostos.   

Este é um tema que ganhou destaque após a introdução do conceito denominado 

Pegada Hídrica (Water Footprint), introduzido por Hoekstra (2003). A Pegada Hídrica é uma 

metodologia para se mensurar a quantidade de água utilizada por pessoas, produtos, cidades e 

países. É um indicador da utilização direta e/ou indireta da água doce; parte do pressuposto de 

que através do conhecimento do total de água doce utilizada no processo de produção de bens 

de consumo, se permite a compreensão dos efeitos destes bens sobre o recurso hídrico.  

A contabilização da Pegada Hídrica nos fornece informações espaciais e temporais 

sobre como a água é apropriada para diversos usos humanos, e por isso é uma ferramenta 

importante para análises de impactos ambientais, sociais e econômicos (HOEKSTRA, 2003). 

A sua quantificação busca avaliar como as atividades humanas ou produtos específicos se 

relacionam com questões de escassez e contaminação da água, e também analisar como as 

atividades e produtos podem se tornar mais sustentáveis (HOEKSTRA, 2003). 
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A avaliação da Pegada Hídrica irá depender do objetivo que se deseja atingir, por 

exemplo, o foco de interesse pode ser contabilizar a Pegada Hídrica de uma área 

geograficamente delimitada como um país, uma bacia hidrográfica ou um estado, o interesse 

também pode ser determinar a Pegada Hídrica de uma empresa ou de um produto específico.  

A Pegada Hídrica Nacional é obtida através da combinação dos resultados da Pegada 

Hídrica do consumo nacional, ou seja, todos os processos que utilizam água tanto para 

manutenção de um sistema como para produção de um bem ou serviço são somados para 

resultar na Pegada Hídrica Nacional (HOEKSTRA, 2011).  

A Pegada Hídrica de uma Empresa é o volume total de água utilizado direta e 

indiretamente para o funcionamento e manutenção da empresa. Para determinação da Pegada 

Hídrica da Empresa há necessidade de se considerar a pegada hídrica operacional, que é o 

volume de água consumido e poluído devido aos processos de operações realizados dentro da 

empresa, esta é a água utilizada de maneira direta; e a pegada hídrica da cadeia produtiva, que 

se caracteriza por ser o volume total de água consumido e poluído na produção de todos os bens 

e serviços, esta é a água utilizada indiretamente.  

Outro exemplo é a Pegada Hídrica de um Produto, esta é contabilizada pelo volume 

total de água consumido e poluído em todos os estágios de sua produção. Por exemplo, para 

produção de uma xicara de café são necessários 130 litros de água; para esta quantificação é 

necessário considerar toda água utilizada, desde o plantio até o processo de produção do grão 

ou o pó (WATER FOOTPRINT NETWORK, 2016). Já para produção de 1 Kg de carne bovina 

são necessários 15.415 litros de água; isto inclui a água envolvida no processo de criação do 

gado, desde a sua alimentação como também manutenção de serviços de higiene e cuidados, e 

posteriormente no processo de abate e processamento da carne até o mercado consumidor 

(WATER FOOTPRINT NETWORK, 2016). Os valores das Pegadas Hídricas podem variar 

dependendo das características do local analisado. 

Além dessas constituintes a Pegada Hídrica subdivide-se em três classes, a pegada 

hídrica azul ou água azul, que corresponde às águas superficiais e subterrâneas utilizadas em 

toda a cadeia de produção de produtos; pegada hídrica verde ou água verde é a água de chuva 

armazenada no solo, que não infiltra para os aquíferos e não escoa para o recurso hídrico 

superficial, mas esta disponível para o desenvolvimento das plantas; e a pegada hídrica cinza 

ou água cinza, definida como o volume de água doce que é necessário para assimilar as cargas 

de poluentes até padrões de qualidade de água definidos pela legislação ambiental 
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(HOEKSTRA et al., 2009). A divisão nestas três classes pode auxiliar no entendimento mais 

detalhado de como é realizado o consumo de água para o desenvolvimento das mais variadas 

atividades humanas e também a poluição do manancial hídrico devido a estas atividades. 

 

3. 2 Pegada hídrica cinza (Grey Water Footprint)  

A Pegada Hídrica Cinza ou Água Cinza é definida como o volume de água necessário 

para diluir um ou mais contaminantes até padrões de qualidade de água definidos por lei.  É um 

conceito proposto por Keller & Keller (1995), mais tarde melhor definido por Chapagain & 

Hoekstra (2008). De acordo com Perry (2007) apud Perry (2014) há uma limitação neste 

conceito, pois é difícil de contabilizar a poluição uma vez que a qualidade arbitrariamente muda 

com a natureza do uso do corpo hídrico. 

A Pegada Hídrica Cinza é um indicador de poluição e quanto menor esta poluição 

melhor será para o meio ambiente hídrico, objetivando deste modo o alcance de um índice zero 

(HOEKSTRA et al.,2009). Para determinação do volume total água necessário para assimilar 

efluentes, ou seja, da Pegada Hídrica Cinza, Hoekstra et al. (2011) desenvolveu a seguinte 

equação:    

 

 !"# =
%

&'() − &+(,
[./0123 4325/] [1] 

 

Na qual L representa a carga de poluente no corpo hídrico (massa/tempo), Cmax é a 

concentração máxima permissível do contaminante no corpo hídrico (massa/volume) e Cnat é a 

concentração natural d composto no corpo d’água receptor (massa/volume). Ela poderá variar 

de acordo com a região e de um corpo hídrico para outro. 

De acordo com os autores que desenvolveram essa equação, para substâncias de 

origem antrópica, que naturalmente não ocorrem na água ou tenha um índice muito baixo, a 

Cnat será igual a zero. Quando a Pegada Hídrica é maior que zero, não quer dizer 

necessariamente que há violação na qualidade do recurso, mas sim que parte da capacidade de 

assimilação do manancial hídrico já foi consumida. Hoekstra et al. (2011) comparam a Pegada 

Hídrica Cinza com a vazão do corpo hídrico receptor ou com o fluxo das águas subterrâneas, 

para então aferir se está ou não gerando água cinza e qual seria seu impacto a água. Se acaso 
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esta for maior que a vazão pode-se constatar que toda a capacidade de assimilação do rio foi 

consumida. A Pegada Hídrica Cinza é um indicador da severidade da poluição da água 

(HOEKSTRA et al.,2011). 

Além disso, devem-se considerar as fontes pontuais e difusas de poluição. Nas fontes 

pontuais de poluição hídrica (quando o contaminante é lançado diretamente no rio ou outro 

corpo hídrico) a carga de Água Cinza pode ser estimada medindo o volume de efluente e a 

concentração de uma substância química no efluente, da seguinte forma: 
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Onde Efl é o volume de efluente (volume/tempo), Cefl é a concentração do poluente no 

efluente (massa/volume), Cap é o volume de água captado (volume/tempo) e Ccap representa a 

concentração de água captada (massa/volume). 

Para fontes difusas de poluição de água, a determinação do volume de água violado ou 

poluído, ou seja, a Pegada Hídrica Cinza, não é tão simples como no caso anterior. Isto se deve 

ao fato de que a fração de substâncias químicas aplicadas pode ser medida, porém a fração que 

atinge a água, seja superficial ou subterrânea, não pode, pois não se tem a clareza de onde e 

quando medi-la (HOEKSTRA et al.,2011). Assim recomenda-se estimar esse volume por meio 

de modelos, que podem ser simples ou complexos, a depender do nível de detalhe desejado.                                                                                                                                                                                                                                                        

Segundo a definição original deste conceito, a Pegada Hídrica Cinza é considerada 

para algumas fontes: fonte doméstica, que é a água proveniente de máquinas de lavar roupa, 

águas de pias de banheiro, chuveiro e banheira (ERIKSSON et al., 2002; ENVIRONMENT 

AGENCY, 2011); fontes agrícolas, onde são considerados basicamente fósforo e nitrogênio, 

que são aplicados às mais variadas culturas e podem ser lixiviados, eventualmente 

contaminando o recurso hídrico superficial, ou ainda infiltra-se e contaminar o recurso hídrico 

subterrâneo (YANG, PFISTER & BHADURI, 2013). 

A Água Cinza proveniente das atividades industriais ou todas as demais fontes geradas 

pela atividade antrópica é ainda assunto pouco discutido e difundido e, de acordo com Yang, 
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Pfister & Bhaduri (2013), isto ocorre porque há falta de dados e torna-se muito difícil 

quantificar as cargas poluidoras dos setores individualmente. 

A literatura traz uma gama de artigos e pesquisas sobre o reúso da Água Cinza, tais 

como em sanitários, irrigação em jardins, campos de futebol e de golfe, cemitérios, parques, 

lavagem de veículos, utilização por bombeiros, em caldeiras, produção de concretos, entre outos 

usos (ERIKSSON et al., 2002); e também sobre tanques de armazenamento e pré-tratamento 

antes de sua utilização. Porém inexistem estudos sobre sua quantificação efetiva.  

A Pegada Hídrica cinza é aqui apresentada como um conceito base para a elaboração 

do novo conceito denominado AC. O novo conceito apoia-se neste conceito de Água Cinza e o 

complementa-o quando trás o princípio de compensação para os danos causados ao recurso 

hídrico e a possibilidade de um intercâmbio de AC entre bacias hidrográficas. 

 

3. 3 Água, trabalho e desenvolvimento sustentável 

O planejamento e a governança da água podem ser instrumentos para coordenar 

avanços em muitas áreas. Os governos desempenham importante papel para a gestão hídrica, 

pois promovem investimentos e gerenciam os custos de manutenção no setor de água. 

 Nos Estados Unidos, estimou-se que investimentos em infraestrutura de gerenciamento 

de água geram de 10 a 26 empregos por 1 milhão investido (PACIFIC INSTITUTE, 2013). 

Adicionalmente, alguns dados sugerem que investimentos e projetos de sustentabilidade 

hídrica, tais como conservação e eficiência urbana, restauração e remediação de áreas 

contaminadas, também originam um grande número de postos de trabalho, entre 10 e 72 

empregos por US $ 1 milhão investido (PACIFIC INSTITUTE, 2013). 

Com 4,3 bilhões de pessoas, representando 60% da população mundial (UNITED 

NATIONS ECONOMIC AND SOCAIL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC, 

2014) a Ásia e a região do Pacífico geram um terço da renda bruta mundial, com perspectiva 

de crescimento; com isso há necessidade de se assegurar água de qualidade e acessibilidade 

para se enfrentar a desigualdade de renda, pobreza e desemprego. Mais de 1,7 bilhões de 

pessoas na Ásia e na região do Pacífico continuam vivendo sem acesso a estruturas sanitárias 

adequadas (UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016), e 

mais de 85% das águas residuárias não recebem tratamento, criando um risco de poluição para 

as águas superficiais, subterrâneas e também comprometendo ecossistemas costeiros 
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(SECOND ASIA-PACIFIC WATER SUMMIT, 2013a; 2013b). Além deste preocupante fator, 

menos da metade das 4.000 estações de tratamento da China estão de acordo com os padrões 

nacionais de qualidade de água (SECOND ASIA-PACIFIC WATER SUMMIT, 2013a; 2013b). 

A Metodologia de Avaliação de Empregos Sustentáveis (The Green Jobs Assessment 

Methodology) (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2013) é uma abordagem 

passo a passo aplicada em vários países da região da Ásia e do Pacífico, tais como Indonésia e 

Malásia, para mapear empregos sustentáveis em vários setores, incluindo a água. O setor de 

gestão de água na Malásia pretende evoluir para uma taxa de mínima poluição, entretanto, as 

estações de tratamento de esgotos são responsáveis por 49% da poluição da água, sendo que as 

indústrias representam mais 45% (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2014). 

O uso da abordagem de planejamento intersetorial e interdisciplinar prevê novas oportunidades 

de mercado e possibilita mais trabalho e renda (ROGER & DAINES, 2014). A região tem 

procurado novas soluções tecnológicas que podem ajudar a melhorar infraestruturas e eficiência 

do uso da água na agricultura.  

Na maior parte dos países da Europa e também nos países localizados na América do 

Norte, a gestão do ciclo de nitrogênio e fósforo tem sido identificada como o maior desafio 

(UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2015). No entanto, 

na União Europeia (UE) a maior pressão sobre as águas é associada a mudanças 

hidromorfológicas em volumes de água, devido a barragens ou outras construções 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012). 

Na UE e na América do Norte há melhores infraestruturas hídricas, porém estas são 

antigas e, por conseguinte, os trabalhos de reparação e manutenção tornam-se um problema 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012). Há ainda grande necessidade de reparar, modernizar e 

construir diferentes tipos de estruturas para gestão hídrica na Europa Oriental, Cáucaso e Ásia 

Central, bem como em algumas partes da América do Norte (EUROPEAN COMMISSION, 

2012). 

 Já a América Latina e o Caribe têm abundantes recursos hídricos, porém a distribuição 

é bastante variável no território. Em alguns países as secas são frequentes, sendo que isto pode 

levar a perdas de emprego, em especial, na área rural. Em muitos países (Argentina, Peru, 

Brasil, México e Chile), a irrigação é bastante utilizada na produção agrícola, principalmente 

para exportação, e isto também representa um risco para a qualidade da água, pois o uso de 

fertilizantes e pesticidas podem causar impacto ao recurso hídrico.  
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Em muitos países apresentam-se grandes desafios aos órgãos responsáveis pela gestão 

hídrica, suas capacidades para implementação da legislação são bastante limitadas, sendo que 

as normas e regras são raramente cumpridas de fato (SOLANES & JOURAVLEV, 2006). 

Muitos países, como por exemplo Argentina e Peru, estão fazendo importantes investimentos 

em estruturas para abastecimento de água e em serviços sanitários. Os benefícios destes 

investimentos são frequentemente apresentados, não apenas no que se refere à saúde, qualidade 

de vida e proteção do meio ambiente, mas também com efeito positivo na economia (UNITED 

NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016).  

Assim, investir em infraestrutura e gestão hídrica é investir em empregos. Se olhar 

para o investimento em água através da redução de risco (por exemplo inundação, seca, doença) 

ou o potencial crescimento (como exemplo a agricultura em expansão, indústria ou recreação), 

os maiores retornos exigem políticas proativas que aproveitam ao máximo os recursos. 

Investimentos em infraestrutura de estações de tratamento e distribuição de água podem 

fornecer alto retorno para o crescimento econômico, seja de maneira direta ou indireta.  

De acordo com Schwartz et al. (2009), investir um bilhão de dólares na rede de 

abastecimento de água e saneamento da América Latina resultaria diretamente em 100.000 

empregos. Se houvesse um investimento de 188,4 bilhões de dólares, o montante necessário 

para gerenciar as águas pluviais e preservar a qualidade da água nos Estados Unidos, poderia 

gerar 265,6 bilhões de dólares em atividade econômica, criar cerca de 1,9 milhão empregos 

diretos e indiretos (GREEN FOR ALL, 2011). 

Além disso, estima-se que os investimentos em práticas sustentáveis gerem: entre 10 e 

15 empregos diretos, indiretos e induzidos por 1 milhão de dólares investidos em sistemas 

alternativos de abastecimento de água; entre 5 e 20 empregos diretos, indiretos e induzidos por 

1 milhão de dólares investidos na gestão de águas pluviais; entre 12 e 22 empregos diretos, 

indiretos e induzidos por 1 milhão de dólares investidos em conservação e eficiência urbana; e 

entre 10 e 72 empregos diretos, indiretos e induzidos por 1 milhão dólares investidos em 

restauração e remediação (PACIFIC INSTITUTE, 2013). 

O sensoriamento remoto tem sido uma ferramenta de grande auxílio para o setor 

hídrico e tem contribuído cada vez mais para o monitoramento operacional, preenchendo 

parcialmente algumas lacunas relacionadas à disponibilidade de dados hídricos. Por exemplo, 

o Departamento de Recursos Hídricos de Idaho, Estados Unidos da América, desenvolveu uma 

aplicação baseada em imagens LANDSAT para monitorar a depleção de aquíferos causada pelo 
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bombeamento das águas subterrâneas para a agricultura irrigada (UNITED NATIONS 

WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016). Enquanto alguns dados de campo 

são necessários, cálculos ilustrativos sugerem que os custos sejam aproximadamente 10 vezes 

menores do que quando usado coeficientes de consumo de energia e registros de energia do 

local, ou mais de 40 vezes menos dispendiosos do que usar medidores de fluxo (MORSE et al., 

2008). 

 As inovações também têm papel importante no setor hídrico, estas englobam inovações 

científicas e tecnológicas (novos produtos, serviços e processos) e também inovações não 

tecnológicas (em nível organizacional, financeiro, gerencial e cultural). Todas essas diferentes 

formas de inovações contribuem para o progressivo melhoramento da gestão hídrica, em termos 

de eficiência e efetividade, com ganhos relacionados ao desenvolvimento econômico e criação 

de empregos.  

 Em relação à demanda hídrica, os avanços tecnológicos serão necessários para aumentar 

a eficiência e produtividade do uso da água em industrias e no setor agrícola, alcançar eficiência 

econômica e minimizar a longo prazo os impactos negativos ao meio ambiente (PACIFIC 

INSTITUTE, 2013). As novas tecnologias podem também mudar a forma com que a 

distribuição de água é gerenciada. Redes de monitoramento inteligentes combinadas com 

eficientes previsões e otimização podem ajudar a melhorar a distribuição da água em função da 

variação espaço-temporal na oferta e na demanda. Como a integração de tecnologias e 

conhecimento locais podem permitir melhores soluções, este processo tem sido chamado de 

“ciências da cidadania” (BUYTAERT et al., 2014).    

O Governo de Ontário criou o Projeto de Aceleração da Tecnologia da Água 

(Technology Acceleration Project - WaterTAP) em 2011 para promover uma estreita 

cooperação entre as instituições públicas e privadas no setor hídrico. A província tem um forte 

histórico na produção de patentes relacionadas à água, sendo que indústrias do setor hídrico 

detém cerca de 22.000 empregos em 100 organizações de pesquisa associadas a projetos 

relacionados a água, 300 startups, 700 empresas já estabelecidas e mais de 750 plantas de 

tratamento de água e esgoto (UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT 

PROGRAMME, 2016; TECHNOLOGY ACCELERATION PROJECT, 2011).  

Outro exemplo de projeto ligado ao desenvolvimento da gestão de água é o caso da VIA 

Water. Comissionado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Holandês para funcionar 

inicialmente entre os anos de 2014 e 2017, VIA Water é um programa que visa identificar 
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soluções inovadoras para problemas de água enfrentados por cidades de sete países africanos: 

Benin, Gana, Quênia, Mali, Moçambique, Ruanda e Sul do Sudão (UNITED NATIONS 

WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016). O programa compartilha e 

enriquece os conhecimentos obtidos ao longo do processo de inovação por meio de sua VIA 

Water Learning Community. 

Já o projeto WeSenseIt explora o conceito de observatório cidadão de água, no qual 

comunidades se tornam participantes ativos na captação de dados, na avaliação de informações 

e nos processos de tomada de decisão relacionados à água, como a gestão do risco de inundação 

(UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016). Pessoas 

capturam dados hidrológicos utilizando aplicativos do Google, e sensores físicos que podem se 

conectar a dispositivos portáteis, como smartphones. 

Todos os exemplos aqui apresentados de investimento no setor hídrico, gestão e melhora 

na qualidade e quantidade de água doce, permitem associa-los ao conceito de AC, pois este 

objetiva a boa governança hídrica através da sua aplicabilidade. Além disso, o conceito AC 

sugere a criação de uma ferramenta econômica que poderá auxiliar na melhora da qualidade do 

ambiente hídrico superficial e subterrâneo, uma vez que transferindo os danos causados a estes 

ambientes para os responsáveis pela sua degradação, haverá a possibilidade de maiores 

investimentos para serem direcionados a projetos e políticas públicas para a conservação dos 

recursos hídricos.  

Deste modo, fica aqui evidente que a água está direta e indiretamente conectada ao 

desenvolvimento econômico, geração de renda e criação de empregos. Uma vez que os 

governantes reconheçam o grande valor deste recurso, a gestão e o gerenciamento podem 

evoluir. Há ainda grandes desafios no setor hídrico e metodologias que auxiliem na resolução 

ou minimização dos problemas são essenciais. 

 

3. 4 Criação de um mercado de crédito hídrico  

Embora pareça paradoxal, água em si é um recurso não dotado de significativo valor 

econômico; isto muitas vezes se deve ao fato de ser um recurso natural de fácil acesso, do 

pressuposto princípio de sua abundancia e do direito natural ao seu acesso por todos, por ser 

fundamental à vida. Sim, de fato a água é um recurso abundante no planeta, mas a água doce 
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de qualidade, a qual é utilizada como fonte de vida, está sendo cada vez mais comprometida, 

tanto em termos de quantidade como em qualidade.  

A criação de regras internacionais e instrumentos econômicos serão fundamentais para 

melhor gestão hídrica global, porém esta é uma questão complexa. The Economist (2016) 

menciona que em poucos lugares a água tem sido precificada adequadamente, os governos 

responsáveis pela gestão hídrica não estão preocupados em precificar algo que se pode obter de 

modo tão fácil, e como consequência os usuários não tem incentivos para conservar este bem.  

O que se propõe com este novo conceito chamado AC é a criação de um mercado de 

compensação hídrica, semelhante ao mercado de crédito de carbono. Não será tarefa fácil, mas 

os mecanismos para implementação poderão basear-se no modelo já proposto para o crédito de 

carbono.  

Antes dos anos 1960, o campo da economia oferecia, para controle da poluição 

excessiva, o método sugerido por Pigou (CALEL, 2013), o qual cobrava uma taxa dos 

poluidores por cada unidade de emissão de poluente (CALEL, 2013). Então, Coase em 1959 e 

1960 (CALEL, 2013) propôs uma nova forma de intervenção, estabeleceu o direito de 

propriedade, argumentando que poderiam ser feitas transações de mercado para trazer uma 

melhor utilização dos direitos, porém não pensou que seu trabalho trouxesse a discussão sobre 

controle de poluição. Croacker em 1966 (CALEL, 2013), reconheceu que um sistema de 

licenças de poluição negociáveis ofereceria vantagens importantes, principalmente porque 

permitiria ao regulador compreender através dos preços impostos, se os regulamentos eram ou 

não eficazes (CALEL, 2013). Mais tarde, em 1968, Dales (CALEL, 2013) escreveu que, 

embora os impostos sobre a poluição pudessem, em princípio, atingir o mesmo resultado, seria 

difícil de ajustar continuamente o imposto para conseguir a qualidade ambiental desejada 

(CALEL, 2013). 

Assim os trabalhos de Pigou, Coarse, Croacker e Dales forneceram uma solução 

inovadora que poderia satisfazer tanto os empresários como os ambientalistas, uma vez que 

prevenir a poluição satisfaria os ambientalistas e disposições para negociação daria 

flexibilidade para indústria.   

Em 1970 o governo dos Estados Unidos criou o chamado Clean Air Act, o qual definiu 

padrões para qualidade do ar e atribuiu a então recém-criada Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (USEPA) o monitoramento e aplicação desses padrões. Para permitir a 

construção de novas instalações industriais em áreas onde as emissões já eram altas, a USEPA 
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especificou que a empresa teria de "compensar" as emissões adicionais com uma redução 

(CALEL, 2013). Mais atenção passou a ser dada à regulação da poluição por parte das políticas 

de mercado e, assim, construiu-se a fundamentação teórica do mercado de emissões (CALEL, 

2013). Mais adiante, quando Tietenberg (CALEL, 2013) publicou um estudo que avaliava o 

sistema de comércio das emissões da USEPA, destacou-se à primeira instância um novo 

instrumento político, foi uma prova do princípio de que as reduções das emissões dos gases que 

contribuíam para as mudanças climáticas poderiam ser negociadas (CALEL, 2013).  

Deste modo, ao longo dos anos de 1970 e 1980, surgiram muitas evidências científicas 

sobre o fato das emissões de dióxido de enxofre, resultantes da queima do carvão e do petróleo, 

estarem causando acidificação da água e do solo, e que as emissões de clorofluorcarbonos 

(CFC) estavam impactando a camada de ozônio (CALEL, 2013). 

A Conferência Mundial sobre Mudanças Atmosféricas realizada em 1988 teve como um 

de seus produtos um acordo entre os países participantes de redução de 20% das emissões de 

dióxido de carbono até o ano de 2005. Também neste mesmo ano houve a criação do Painel 

Intergovernamental das Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change - 

IPCC) para a realização de uma avaliação científica sobre as causas e consequências do 

aquecimento global (CALEL, 2013). 

Assim, ao longo dos anos evidências científicas começaram a chamar a atenção para 

o aquecimento global promovido pelos gases de efeito estufa devido ao desenvolvimento das 

atividades antrópicas. De acordo com Maciel et al. (2009), o início de propostas mais efetivas 

e práticas para conservação do meio ambiente foi em 1992, com a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu em Estocolmo na Suécia. Os autores salientam 

que o fruto desta conferência foi a Declaração de Estocolmo e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA); posteriormente, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

estabeleceu o Comitê Intergovernamental de Negociação para a Convenção- Quadro sobre 

Mudança do Clima (INC- FCCC).  

Em junho de 1992 a Convenção foi assinada pelos chefes de Estados de mais de 154 

países; isto aconteceu na chamada Cúpula da Terra, realizada na cidade do Rio de Janeiro no 

Brasil. Este tratado definido na Cúpula da Terra teve como objetivo estabelecer ações e metas 

para a redução da emissão de gases poluentes. Posteriormente foram realizadas reuniões entre 

os países participantes da Convenção-Quadro, e isto acabou por resultar na assinatura do 
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Protocolo de Kyoto, que prevê, dentre outras alternativas, a redução certificada de emissões dos 

gases de efeito estufa (ALMEIDA, 2008).  

O Protocolo de Kyoto foi assinado em 1997 na cidade de Kyoto no Japão e entrou em 

vigor no ano de 2005. Estabeleceu-se neste protocolo que os países desenvolvidos, os quais são 

os principais responsáveis pela poluição, deveriam reduzir a emissão dos gases de efeito estufa 

em 5% abaixo dos níveis de 1990, para o primeiro período do compromisso, 2008 a 2012 

(MACIEL et al., 2009). Houve a divisão das chamadas “Partes” desse protocolo em dois 

grupos: a) Partes Anexo I: compostas pelos países desenvolvidos e alguns países com economia 

em transição, como o caso da Europa Oriental e Rússia; b) Partes Não Anexo I: composta pelos 

outros países, em sua maioria países em desenvolvimento (MACIEL et al., 2009). O critério 

para a divisão das Partes foram aspectos econômicos, sociais e nível de desenvolvimento de 

cada país.  

Segundo Maciel et al. (2009), o Protocolo de Kyoto trouxe três mecanismos de 

flexibilidade: Comércio de Emissão (Emission Trading - ET); Implementação Conjunta (Joint 

Implementation - JI); e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development 

Mechanism - CDM). 

O Comércio de Emissões caracteriza-se por ser um sistema global de compra e venda 

de emissões de carbono e baseia-se no mercado Cap-and-Trade. Por este modelo é criada a 

estrutura de mercado de carbono, fazendo com que indústrias que são grandes responsáveis pela 

emissão de gases comprem créditos excedentes de companhias que emitem menos; tem o 

objetivo de limitar as emissões (MACIEL et al., 2009). O Comércio Cap-and-Trade traz uma 

estrutura que inclui registros que rastreiam o intercâmbio e a detenção de licenças; esquemas 

de certificação que avaliam a integridade e qualidade de compensações de carbono; corretores 

que atuam como intermediários entre compradores e vendedores de licenças; desenvolvedores 

de projetos e financiadores que desenvolvem projetos de redução de emissões (HOFFMANN, 

2011). 

Outro mecanismo definido pelo Protocolo de Kyoto foi o Mecanismo de 

Implementação Conjunta, este permite que qualquer país do Anexo I pode adquira de outro país 

desse mesmo anexo Unidades de Redução de Emissões (Emission Reduction Units- ERUs) ou 

Unidades de Remoção (Removel Units - RU), podendo computar as ERUs e RUs em suas cotas 

de redução de emissões (MACIEL et al., 2009). 
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O último mecanismo é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que inclui os países 

em desenvolvimento e representa uma oportunidade para empresas que pretendem desenvolver 

programas de redução de emissão, especialmente no que se refere a energia renovável e projetos 

que envolvam aumento de eficiência energética (MACIEL et al., 2009). Além disso, os autores 

afirmam que os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo são baseados tanto na 

quantidade de carbono sequestrado e absorvidos na atmosfera quanto também na duração do 

estoque, sendo que os sistemas de contabilização devem ser capazes de prever a natureza 

temporal deste tipo de projeto.  

Basicamente, foi definido um mercado de crédito no qual há projetos para o sequestro 

ou redução de CO2 na atmosfera e, através deste comércio, países desenvolvidos podem 

comprar créditos de carbono, por toneladas de CO2, de países em desenvolvimento e que optem 

por essa negociação.  

De acordo com Maciel et al. (2009), a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

é quem define os Certificados de Redução de Emissões no Brasil, sendo que estes certificados 

têm prazo de validade de, no máximo, 10 anos ou 7 anos para projetos que podem ser renovados; 

a renovação pode ser feita por até 3 períodos de 7 anos.  

A Bolsa de Mercadorias & Futuros, entidade regulada pela Comissão de Valores 

Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil, constitui um mecanismo eletrônico para negociar 

de forma transparente e segura as transações que envolvam certificados de emissão, dados por 

projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MACIEL et al., 2009; 

WATSON et al., 2000; MOONEY et al. 2004). As negociações são feitas através de leilões 

online e agendados pela Bolsa de Mercadorias & Futuros quando solicitados por companhias 

públicas ou privadas que gostariam de ofertar crédito de carbono no mercado.  

É evidente que o mercado de crédito de carbono tem suas limitações e propor um 

modelo para crédito hídrico também não será algo de fácil aceitação e de fácil definição de suas 

regras. Porém, acredita-se aqui que para haver uma efetiva regulação da poluição do meio 

ambiente hídrico, conceitos, técnicas e ferramentas econômicas são de extrema importância, de 

modo que os recursos gerados sejam revertidos para a própria conservação do meio ambiente.  

As compensações são importantes incentivos para a aplicação de uma ferramenta 

econômica no setor hídrico. A compensação ambiental por danos causados aos recursos 

hídricos poderia ser alcançada, por exemplo, através de processos de recarga artificial ou 

induzida de água subterrânea, onde o empreendimento responsável pelo dano compensaria 
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através do uso do cálculo da AC resultante, fazendo tratamento de água, ou contrataria uma 

empresa para fazê-lo, e posteriormente injetaria esta água no aquífero. Não é necessário que 

este procedimento seja realizado no próprio local ou região que está instalada a empresa, mas 

poderia ser realizado em outros locais que apresentam escassez hídrica ou grande demanda. 

Poderia ser desenvolvido um mercado de tratamento de água, empreendimentos privados 

poderiam fazer este tratamento através da solicitação das indústrias que necessitassem 

compensar. Além disso, isto permitiria um intercâmbio de AC, não de água em si, mas de 

fundos e recursos de um local para outro. 

Este mecanismo econômico poderia auxiliar na redução das externalidades causadas 

ao meio ambiente, especialmente em relação ao meio ambiente hídrico que é prioridade neste 

estudo. Compensações estimulariam os mais diferentes usuários na conservação da água, uma 

vez que poderia se propor certos benefícios, como por exemplo, selos de qualidade ambiental. 

Muito há de se fazer para aperfeiçoar essa temática e aqui apresenta-se um conceito que tem 

grande chance de prosperar e ser efetivamente implementado.  

 

3. 5 Gestão dos recursos hídricos  

A crise hídrica que vivenciamos atualmente está intimamente ligada à falta de gestão 

de qualidade e de gerenciamentos muitas vezes precários. Segundo Somlyody & Varis (2006), 

a gravidade da crise da água está relacionada a problemas de disponibilidade e aumento de 

demanda; os autores ainda salientam que o processo de gestão vigente é muitas vezes setorial, 

com respostas aos problemas sem atitudes preditivas e falta abordagem sistêmica.  

A ausência de monitoramento e a pouca disponibilidade de dados relacionados ao 

cenário hídrico dificultam ainda mais a gestão. Ineficiente gestão da água causa danos para a 

economia e para a sociedade, podendo até reverter ganhos globais na redução da pobreza, 

criação de trabalho e desenvolvimento (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 

2013).   

Em locais onde o uso da água é realizado de maneira intensa e contínua, cargas de 

poluição que potencialmente alcancem os recursos hídricos são muitas vezes corriqueiras; 

evitar esse risco irá depender do quão eficiente são os gerenciamentos e as políticas públicas 

atuantes no setor hídrico. Desta forma, é evidente que para se alcançar uma gestão sustentável 
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necessita-se de uma gestão de qualidade e quantidade integrada e eficiente, com gestores bem 

qualificados. 

Os termos gestão e gerenciamento de recursos hídricos, apesar de muitas vezes serem 

entendidos como sinônimos, expressam diferenças em relação à sua abrangência. A gestão 

compreende uma administração mais ampla de atividades, dentre as quais se inclui o 

gerenciamento. É composta por uma política de recursos hídricos com diretrizes gerais, um 

modelo de governança que permite uma estruturação legal e institucional e um sistema 

gerencial, através do qual os diversos organismos envolvidos, governamentais e privados, 

possam preparar e executar o planejamento de recursos hídricos (COSTA, 2008). O 

gerenciamento refere-se a um conjunto de ações do governo voltadas à regulação do uso e 

controle dessas águas, de acordo com normas da política de recursos hídricos.  

De acordo com Tucci (1993), a gestão de recursos hídricos é uma atividade analítica 

que tem como objetivo a formulação de princípios e diretrizes para a criação de documentos 

orientadores e normativos à estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões, sendo 

que seu objetivo principal é promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos 

hídricos.  

A gestão é uma diretriz para auxiliar na resolução de problemas associados à escassez 

dos recursos hídricos e à má qualidade, alcançada através de procedimentos integrados de 

planejamento e administração (BARTH 1999 apud GRANZIERA, 2006).  

De acordo com a Groundwater Governance (2015), a gestão da água subterrânea é 

fundamentada em quatro elemnetos: atores; quadro jurídico e institucional; informação; 

conhecimento e ciência. Os autores ainda citam que o conhecimento das condições 

hidrogeológicas e distribuição das atividades humanas irão determinar onde o gerenciamento 

das atividades é necessário. Estes princípios também podem e devem ser aplicados à gestão da 

água superficial. 

As águas superficiais e subterrâneas interagem e necessitam ser geridas 

conjuntamente. Segundo Groundwater Governance (2015), a Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos é um componente político que gradualmente está tornando-se parte da gestão política 

de muitos países no mundo.  

No Brasil, a Lei Federal nº 9.433/1997 veio para promover a gestão sustentável e 

integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, além disso, houve uma inovação 
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com a introdução de uma forma de administração descentralizada e participativa desses 

recursos, com franca inspiração no modelo francês.  

Considerando que a bacia hidrográfica integra as águas superficiais e subterrâneas 

(COLLIARD, 1968 apud GRANZIERA, 2006), é ela definida no Artigo 1º da lei como a 

unidade territorial para implementação de planos de gerenciamento, conforme objetivos 

previamente estabelecidos e demandas dos diversos setores, público, econômico, social e 

ambiental, contemplando, assim, o uso múltiplo das águas. Este entendimento é um dos 

fundamentos do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).  

A gestão para ser eficaz deve ser bem planejada e posteriormente bem gerenciada, 

assim deve incluir em seu planejamento inventário de necessidades, usos, conhecimento da 

demanda real, dispor de conhecimentos científicos e técnicos, dispor de profissionais 

capacitados, monitoramento da quantidade e qualidade de água, e também dos impactos 

ambientais, sociais e territoriais de explotação, ter por base medidas administrativas e legais, 

receber incentivos econômicos adequados, realizar campanhas de informação pública e de 

formação. 

No Estado de São Paulo, a gestão de recursos hídricos emana das seguintes normas: Lei 

Estadual nº 6.134/1988, específica para a proteção das águas subterrâneas do estado, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.955/1991; Lei Estadual nº 7.663/1991, que orienta 

a Política Estadual de Recursos Hídricos e o  Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; Decreto Estadual nº  41.258/1996, que aprova artigos correlatos à Outorga de Direitos 

de Uso dos  Recursos Hídricos; e as resoluções conjuntas SMA/SERHS nº 1/2005, integradora 

dos procedimentos de outorga e de licenciamento ambiental; e SMA/SERHS/SES nº  3/2006, 

que dispõe sobre procedimentos integrados para controle e vigilância sanitária de águas 

subterrâneas voltadas ao consumo humano, via soluções  alternativas coletivas de 

abastecimento. 

A gestão quantitativa dos recursos hídricos paulistas é de competência da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, na figura do Departamento de Águas 

e Energia Elétrica  (DAEE). Quanto ao aspecto qualitativo, a atribuição gerencial cabe à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através da Agência Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB).  

As informações e conhecimento não devem somente abordar aspectos técnicos, mas 

também aspectos sócio-economicos e ambientais, bem como relacionar estes com todos os 
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setores da sociedade (GROUNDWATER GOVERNANCE, 2015). É imprescindível 

desenvolver ferramentas que integrem os órgãos gestores com a população em geral, já que o 

manancial hídrico está cada vez mais sofrendo os impactos do desenvolvimento.  

Embora alguns países têm avançado bastante na disponibilização de informações sobre 

dados hídricos, muitos ainda não tornaram essas informações acessíveis, provocando maiores 

dificuldades para gerir e preservar o recurso hídrico. Uma gestão de qualidade que vise a 

sustentabilidade do recurso é necessária e indispensável. 

 

3. 6 Legislação sobre recursos hídricos 

3. 6. 1 Legislação brasileira de recursos hídricos 

Leis que definem a qualidade de um corpo hídrico são imprescindíveis.  No Brasil, a 

primeira legislação específica sobre recursos hídricos surgiu em 1934, com o Código das 

Águas, através do Decreto de Lei nº 24.643, este definia normas para classificação e utilização 

das águas (BRASIL, 1934). Além disso, determinou os direitos de usos.  

Em 1960 surge a primeira legislação federal específica sobre poluição das águas. De 

acordo com Von Sperling (1998), esta legislação instituiu a exigência de tratamento dos 

resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, domiciliares ou industriais, antes do lançamento às águas 

interiores ou litorâneas. Também considerou a classificação das águas de acordo com os seus 

usos preponderantes, com respectivas taxas de poluição permissíveis a serem estabelecidas em 

regulamentação posterior (VON SPERLING, 1998).  

A Lei do Estado de São Paulo nº 997 de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 8.468, 

dispõe sobre o controle da poluição do Meio Ambiente. Pela primeira vez no há um critério de 

classificação de águas interiores, adotando padrões e parâmetros para serem empregados em 

cada classe de água (SÃO PAULO, 1976).  

 Em 1981 cria-se a Lei nº 6.938 - Política Nacional do Meio Ambiente, visando à 

proteção direta e indireta do Meio Ambiente. Através do Artigo 4º, Inciso III, estabelece 

critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos 

ambientais (BRASIL, 1981). 

A Resolução nº 020 de 1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

vem a definir a classificação e enquadramento do manancial hídrico, em; Classe Especial, 
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Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4 para água doce; Classes 5 e 6 para águas salinas; e 

Classes 7 e 8 para águas salobras. As leis anteriores a essa somente classificavam as águas 

doces e não instituíam padrões desejáveis de conservação, associando as características físicas 

e químicas.  

Em 1988 a Constituição Federal modificou o direito de propriedade dos recursos 

hídricos, passando a serem propriedade da União e do Estado. De acordo com o Artigo 20 da 

Constituição Federal, lagos, rios e qualquer corpo hídrico cujo domínio que atravesse mais de 

um Estado, sirva de limite com outros países, ou se estenda a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais cabem à União gerir (BRASIL, 

1988). Cabe aos Estados gerirem as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito que pertençam somente a um Estado (BRASIL, 1988).  

Em 1997 cria-se a Lei Federal nº 9.433 - Política Nacional de Recursos Hídricos. Esta 

baseia-se na fundamentação que a água é um bem de domínio público; dotado de valor 

econômico; em caso de escassez o uso prioritário é o consumo humano e dessedentação animal; 

visa proporcionar uso múltiplo da água; a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos; e a sua gestão deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, usuário e comunidade (BRASIL, 

1997). Além disso, institui como instrumento a outorga para direito de uso da água e cobrança, 

e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No ano 2000 surge a 

Agência Nacional de Águas (ANA), Lei nº 9.984, visando estimular a criação dos comitês de 

bacias e o gerenciamento dos recursos hídricos. 

A Resolução CONAMA nº 357 de 2005, que vem a substituir a Resolução nº 020 de 

1986, dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes 

(BRASIL, 2005).  

A Resolução CONAMA nº 357 de 2005 classifica as águas em 13 classes, sendo 

divididas em Águas Doces, Águas Salobras e Águas Salinas. Dentro das Águas Doces, com 

salinidade menor que 0,5%, há a Classe Especial (destinada ao consumo humano e prevenção 

dos ambientes e comunidades aquáticas); Classe 1 (destinada ao abastecimento humano após 

tratamento simplificado, recreação, irrigação de hortaliças cruas e plantas frutíferas, e proteção 

das comunidades aquáticas); Classe 2 (para abastecimento humano após tratamento 

convencional, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e parques, aquicultura e atividades de 
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pesca); Classe 3 (para abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado, 

atividade de pesca, recreação de contato secundário e dessedentação animal); Classe 4 

(destinadas a navegação e harmonia paisagística). 

Já para Águas Salobras, que apresentam salinidade entre 0,5 % e 30 %, as classes são: 

Classe especial (preservação dos ambientes e comunidades aquáticas); Classe 1 (recreação de 

contato primário, proteção de comunidades aquáticas, aquicultura e atividade de pesca, 

abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado, irrigação); Classe 2 (pesca 

amadora e recreação de contato secundário); Classe 3 (navegação e harmonia paisagística). 

As Águas Salinas, que são as águas que possuem salinidade igual ou superior a 30 %, 

classificam-se em Classe Especial (prevenção do equilíbrio natural e comunidades aquáticas); 

Classe 1 (recreação de contato primário, proteção das comunidades aquáticas, aquicultura e 

atividade de pesca); Classe 2 (pesca amadora e recreação de contato secundário); Classe 3 

(navegação e harmonia paisagística). 

A Seção II da Resolução CONAMA nº 357 aborda, através dos Artigos 14, 15, 16 e 

17, as condições e padrões de qualidade de água, classificam em valor máximo permitido nos 

corpos hídricos os parâmetros inorgânicos e orgânicos. As condições e padrões de lançamento 

de efluentes são referidos no Capítulo IV desta Resolução.  

Após seis anos, em 2011, criou-se a Resolução CONAMA nº430, que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357 de 

2005. O Artigo 3 menciona que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

descarregados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas 

aplicáveis. A Seção II aplica-se às condições e padrões de lançamento de efluente, apresentando 

valores que foram modificados da Resolução nº 357, e a Seção III faz referência sobre as 

condições e padrões para efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários. 

Em 12 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2914 que 

“dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade” (BRASIL, 2011). De acordo com Ribeiro (2012), a 

Portaria nº 2914 é a quinta versão da norma brasileira da qualidade de água para consumo 

humano. A primeira foi publicada em 1977 e desde então vem passando por revisões para 

melhor aprimoramento e recebe a contribuição dos avanços científicos na área de tratamento 

de água, controle sanitário e riscos à saúde.  
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De acordo com Ribeiro (2012), os valores máximos permitidos para cada substância 

na água de acordo com a Portaria 2914 do Ministério da Saúde foram determinados com base 

na abordagem de avaliação quantitativa de risco químico, que permite aferir a concentração 

limite que, supostamente poderia ser ingerida continuamente ao longo de toda a vida sem risco 

considerável à saúde.  

É cabível destacar que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo desde 1990 

vem realizando o enquadramento legal dos efluentes que ocasionam efeitos toxicológicos ao 

manancial hídrico, através de análises ecotoxicológicas, para isso foi utilizado como base o 

Decreto de Lei nº 8468 de 1976 (SÃO PAULO, 2013). A CETESB também utiliza 

integralmente o descrito na Resolução nº 03 de 2000 do Ministério do Meio Ambiente, na qual 

são determinados os limites de toxicidade permissível para cada efluente, com base em duas 

relações matemáticas e estudos para reavaliação desses limites (SÃO PAULO, 2013). 

De acordo com Brasil (2005), o controle da poluição está intimamente ligado à 

proteção da saúde, a assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado e à melhora da 

qualidade de vida, considerando-se os usos prioritários e classes de qualidade ambiental 

exigidos para um determinado manancial hídrico.  

Muitos estudos têm demonstrado que sistemas de tratamento podem não remover a 

toxicidade de efluentes, mesmo quando o descarte atende aos limites determinados nos padrões 

de emissão (BERTOLETTI; ZAGATTO, 2006). Desta maneira, manter a qualidade dos 

recursos hídricos é questão complicada e exige estudos, monitoramento e cooperação entre o 

meio técnico e científico.  

As leis e decretos existem para se definir um apropriado padrão de qualidade de água 

para os mais variados usos e também para auxiliar na conservação dos recursos hídricos. Porém, 

necessitam se adequar ao crescimento populacional, às alterações do padrão de consumo e ao 

aumento da poluição.  

 

3. 6. 2 Legislação dos recursos hídricos para os Estados Unidos da América  

A primeira legislação para o controle de poluição de água nos Estados Unidos foi a 

Lei de Controle de Poluição da Água (Water Pollution Control Act) de 1948. Em 1956 foi 

criada a Lei Federal de Controle de Poluição da Água (Federal Water Pollution Control Act) e 

no ano de 1965 a Lei de Qualidade da Água (Water Quality Act). 
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Com a Lei de Qualidade da Água, os estados foram orientados a desenvolver padrões 

de qualidade, estabelecendo metas de qualidade para águas interestaduais. Assim, até o início 

dos anos 1970 todos os estados tiveram que adotar padrões de qualidade de água, e desde então 

têm revisado seus padrões através de novas informações científicas e técnicas, e com isso estão 

conseguindo determinar o impacto do desenvolvimento econômico sobre a qualidade da água 

(USEPA, 2012).  

Uma maior consciência e preocupação com o controle da poluição hídrica direcionou 

para significativas mudanças no ano de 1972, quando houve a Alteração da Lei Federal de 

Controle de Poluição Hídrica e estabeleceu-se a Lei da Água Limpa (Clean Water Act - CWA). 

Além disso, o congresso implantou o Sistema Nacional de Eliminação da Descarga de Poluentes 

(National Pollutant Discharge Elimination System - NPDES), em que para cada fonte pontual 

de descarga de efluente deve ter uma licença de permissão (USEPA, 2012).  

De acordo com USEPA (2012) a Lei da Água Limpa define os seguintes aspectos: 

estrutura básica para regulamentar a descarga de poluentes no corpo hídrico; dá à USEPA a 

autoridade para implementar programas de controle de poluição e estabelecimento de normas 

de águas residuárias para indústrias; manter os requisitos já existentes para estabelecer normas 

de qualidade de água para todos os contaminantes nas águas superficiais; tornou-se ilegal lançar 

qualquer poluente a partir de uma fonte pontual em águas navegáveis, a menos que houvesse 

uma licença para isto; financiou a construção de estações de tratamento de esgoto no âmbito do 

programa de subvenções de construção; e reconheceu a necessidade de planejamento para 

resolver os problemas críticos devido à poluição difusa. 

Segundo a USEPA (2012), padrões de qualidade da água servem para o controle de 

poluição e são componentes fundamentais para gestão das águas. Os padrões de qualidade de 

água são derivados de leis ou regulamentações que definem a qualidade de água para um 

determinado corpo hídrico em relação aos usos que serão feitos e os critérios necessários para 

proteção da água. Desta forma, os padrões de qualidade da água devem incluir: recursos que 

visem à restauração e manutenção da integridade química, física e biológica das águas dos 

estados; oferecer, sempre que possível, água de qualidade para a proteção e propagação da vida 

aquática e recreação; e considerar o uso e valor das águas dos estados para abastecimento 

público (Seções 101(a), 101(a) (2), and 303(c) da Lei da Água Limpa). 

Os Padrões de Qualidade de Água (Water Quality Standards – WQS) foram definidos 

na Lei da Água Limpa Título III e no CFR (ELECTRONIC CODE OF FEDERAL 
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REGULATIONS) Título 40, partes 130 e 131 (USEPA, 1994). É de competência dos estados 

estabelecer os Padrões de Qualidade de Água nos mananciais hídricos, sempre em 

conformidade com a Lei da Água Limpa e com o CFR referente ao Título 40, e deve ser 

aprovado pela USEPA.  

A USEPA (2015) ainda menciona que a política de anti-degradação tem por objetivo 

proteger os usos designados, impedindo que o lançamento de efluentes deteriore a qualidade da 

água em corpos hídricos que tenham a qualidade superior ao que é definido nos Padrões de 

Qualidade da Água (USEPA, 2013). 

As diretrizes e padrões para lançamento de efluentes nos recursos hídricos são 

definidos para mais de 50 tipos de indústrias, contendo os padrões para lançamento por tipo 

industrial (CFR, Título 40, partes 401 a 470). Estas diretrizes e padrões são desenvolvidas com 

base no controle de poluentes gerados por indústrias e através do uso de tecnologias específicas 

de controle de lançamento, sendo estas: Melhor Tecnologia de Controle (Best Control 

Technology, BCT), Melhor Tecnologia Praticável (Best Practicable Technology – BPT) ou a 

Melhor Tecnologia Disponível (Best Available Technology – BAT) (VEIGA & MAGRINI, 

2009).  

Ao estabelecer diretrizes para o lançamento de efluentes, a USEPA pondera dois 

fatores: o desempenho das melhores tecnologias de controle de poluição ou práticas de 

prevenção da poluição que estejam disponíveis para um tipo industrial, e a viabilidade 

econômica desta tecnologia ser adotada por estas indústrias, além de considerar os custos e 

benefícios necessários à redução do lançamento de efluentes.  

Os principais instrumentos que abordam o controle de poluição nos corpos hídricos 

previstos na Lei de Água Limpa são: Carga Diária Total Máxima (Total Maximum Daily Load 

- TMDL); Sistema Nacional de Eliminação de Descarga de Poluente (National Pollutant 

Discharge Elimination System - NPDES); e Avaliação do Monitoramento da Carga Diária Total 

Máxima (Assessment Total Maximum Daily Load Tracking) e Sistema de Implementação 

(Implementation System - ATTAINS). 

A Carga Diária Total Máxima tem o objetivo de definir as prioridades para o 

desenvolvimento das cargas de poluentes, incluir o monitoramento da qualidade de água, 

realizar a modelagem relacionada à geração de carga de poluente, análises de dados, definir 

métodos para calcular esta carga e regulamentar os principais poluentes gerados pelas 
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atividades antrópicas. Para isto deve-se ter aprovação da USEPA. Cada Estado deve identificar 

seus limites de qualidade de acordo com a Carga Diária Total Máxima (USEPA, 2001). 

O Sistema Nacional de Eliminação de Descarga de Poluente é um programa para 

emissão, modificação, revogação e reedição, monitoramento e aplicação de licenças, impondo 

e fazendo cumprir requisitos de pré-tratamento, nas seções 307, 402, 318 e 405 da Lei da Água 

Limpa.  

A Avaliação do Monitoramento da Carga Diária Total Máxima e Sistema de 

Implementação são bancos de dados que detêm informações relacionadas com a qualidade da 

água. É um sistema integrado de documentos e gerencia as conexões entre as decisões de 

avaliação (USEPA, 2015). 

Este sistema contém informações sobre as decisões de avaliação e ações de restauração 

em todos os relatórios e ao longo do tempo até que os padrões de qualidade da água sejam 

alcançados. Informações sobre a Carga Diária Total Máxima são usadas para gerar documentos 

que identifiquem o corpo hídrico aprovado pelo mesmo.  

Ao longo dos anos muitas mudanças foram realizadas na Lei da Água Limpa, e muitas 

parcerias com o objetivo de sempre manter a melhor qualidade dos recursos hídricos foram 

feitas. O Manual de Padrões de Qualidade da Água (Water Quality Standards Handbook) é uma 

compilação dos Padrões de Qualidade de Água (Water Quality Standards - WQS) da USEPA, 

incluindo recomendações para os estados, comunidades autorizadas e territórios. O Manual foi 

criado em 1983 e em 1994 houve algumas alterações, sendo que em 2007 e 2012 a USEPA 

atualizou a versão online do Manual para incorporar pequenas melhorias, incluindo links para 

informações e recursos adicionais que a USEPA desenvolveu posteriormente a 1994 (USEPA, 

2015).  

Estas são as principais leis e regulamentos que definem os padrões para qualidade da 

água nos Estados Unidos; há muitos detalhamentos em seus documentos, uma vez que a água 

é de prioridade incontestável e deve-se sempre prezar pela melhor qualidade. Porém, da mesma 

forma que as leis hídricas brasileiras, as leis americanas podem não estar adequadas ao cenário 

atual, o qual apresenta um alto padrão de consumo e elevada poluição dos mananciais hídricos. 

Este é um cenário que reflete o conceito base da AC.  
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3. 6. 3 Legislação dos recursos hídricos para o Canadá 

Assim como o Brasil, o Canadá é um país com abundantes recursos hídricos e que 

necessitam ser geridos de forma eficiente. Para governança da água, o governo federal tem 

jurisdição relacionada à pesca, navegação, terras federais e relações internacionais, incluindo 

responsabilidades associadas à gestão de corpos d’água compartilhada com os Estados Unidos. 

Dentro do governo federal há vinte departamentos e agências responsáveis pela gestão da água 

doce, e o desafio central é assegurar que a melhor gestão seja desenvolvida e de forma 

colaborativa. 

A constituição canadense exerce responsabilidades formais e compartilhadas com as 

províncias em assuntos sobre gestão e planejamento hídrico. Algumas leis em nível federal 

destacam-se e, dentre elas a Lei Federal intitulada Lei da Água do Canadá (Canada Water Act); 

a Lei da Proteção Ambiental (Canadian Environmental Protection Act); a Lei da Avaliação 

Ambiental (Canadian Environmental Assessment Act); Lei das Melhorias de Rio Internacional 

(International River Improvements Act); Lei do Departamento Ambiental (Department of the 

Environment Act); Tratado de Lei das Águas de Fronteira (International Boundary Waters 

Treaty Act); Lei da Pesca (Fisheries Act); Lei da Navegação (Canada Shipping Act), e Lei do 

Domínio da Água (Dominion Water Power Act) (GOVERNMENT OF CANADA, 2016). 

Em 1987 o governo criou um comitê chamado Política Federal da Água (Federal Water 

Policy) para implementar algumas ações no setor de água, entre elas a elaboração de um guia 

para avaliação e proteção da água subterrânea, e também monitoramentos visando controlar a 

qualidade da água.  

Em parceria com o governo federal cada província canadense deve ser responsável 

pela boa gestão das águas, promovendo o ótimo benefício para todos. A Constituição do Canadá 

distribui as leis e gestões entre os níveis federal e provincial, sendo que as províncias têm a 

jurisdição legal através de seus poderes sobre a propriedade das terras públicas. Poderes 

legislativos da Constituição dá às províncias as regras primárias para gestão hídrica. As 

províncias, como reguladoras primárias da água subterrânea, mapeiam e monitoram o recurso, 

avaliam a recarga e a descarga, avaliam o impacto da extração da água subterrânea sobre os 

recursos superficiais e a interação de ambos, coleta e compila informações relacionadas às 

águas subterrâneas, e por fim fazem a gestão deste recurso. Além disso, as províncias têm o 

papel de definir os padrões de qualidade de água, estabelecer licenças ou sistema de registros 

para perfuração de poços, e solicitar análises químicas para novos poços.  
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O governo federal também tem poder legislativo para gerir as águas subterrâneas em 

terras federais, incluindo parques nacionais e áreas militares. O governo federal atua em 

assuntos sobre: águas que fazem fronteira com os Estados Unidos; pesca marinha e costeira; 

cursos d’água provinciais; acordos internacionais e interprovinciais; trabalhos e 

empreendimentos federais; melhorias associadas a canais, rios, portos e lagos; parques 

nacionais; e terras indígenas.  

No Canadá, o governo usa várias medidas para definir padrões de qualidade de água. 

Há uma rede de monitoramento da qualidade que inclui parâmetros físicos e químicos, tais 

como temperatura, pH, alcalinidade, íons maiores, nutrientes e metais (GOVERNMENT OF 

CANADA, 2016). 

 Há também uma rede de monitoramento automática, em que as estações monitoram a 

cada hora a temperatura, oxigênio dissolvido, pH e turbidez (GOVERNMENT OF CANADA, 

2016). Este monitoramento tem como objetivo prever possíveis problemas causados por 

atividades antrópicas e agir em adequada conformidade. Atualmente existem 67 parâmetros 

microbiológicos, químicos e físicos listados no guia para a qualidade de água do Canadá 

(GOVERNMENT OF CANADA, 2016). Esta é a legislação que define a concentração máxima 

aceitável para cada contaminante.  

O governo canadense criou um programa denominado Agência Ambiental de 

Monitoramento da Água Doce que avalia e relata o estado dos lagos e da vida aquática. Há 

monitoramentos para determinar o grau de ameaças físicas, químicas e/ou incapacidades 

biológicas que podem ocorrer na água, nos sedimentos ou na biota aquática (GOVERNMENT 

OF CANADA, 2015b). A Agência divulga trabalhos e valores orientadores para nutrientes, 

pesticidas, mercúrio e outras substancias tóxicas na água. 

De acordo com The Sustainable Management of Groundwater in Canada (2009), o 

governo viu a possibilidade de implementação de um instrumento econômico para conservação 

da água, que se baseia na criação de um quadro legal para o mercado de água, em que os agentes 

privados comercializam seus direitos de uso da água. Os autores ainda salientam que apenas 

precificando a água subterrânea os impactos que os usuários causam na sua qualidade poderiam 

diminuir significativamente.  
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3. 6. 4 Legislação dos recursos hídricos para a União Europeia 

É incontestável que a água é essencial para o desenvolvimento econômico, e diante 

disto a União Europeia criou a lei denominada Quadro de Diretrizes para Água (Water 

Framework Directive – WFD) que, de acordo com Martins et al. (2013), foi uma resposta 

efetiva para a preocupação em relação ao impacto que o comércio tem sobre os recursos hídricos 

e a fraca sustentabilidade do uso da água, sendo que a produção de alimentos, crescimento 

urbano e recreação estão fazendo com que a pressão sobre os recursos hídricos aumente de 

forma significativa. O Quadro de Diretrizes para a Água foi adotado em outubro de 2000 como 

um guia de ações e tem como principal objetivo restaurar a qualidade e quantidade da água e 

geri-la sustentavelmente. O tema chave deste quadro são ações em escala de bacias 

hidrográficas, e deste modo promove uma gestão integrada entre água superficial e subterrânea, 

fazendo uma tentativa para incluir nestes objetivos todos os países da Europa.  

Muitas regiões da União Europeia encontram-se acima dos limites de estresse hídrico 

e de explotação dos recursos hídricos renováveis (MARTINS et al.,2013). Em combinação com 

o aumento da demanda hídrica, a tendência de seca e cheia poderá ser mais grave no futuro, 

principalmente para os países do sul da Europa. 

O Quadro de Diretrizes para Água reforçou a gestão dos recursos hídricos na Europa, 

buscando a preservação, reabilitação do meio ambiente aquático e planejamento integrado 

(EUROPEAN COMUNITY, 2000). A gestão de bacias hidrográficas necessita de maior 

integração entre usuários, gestores, planejadores, políticos e cientistas (MACLEOD et al., 

2003). Assim, um importante passo para o curso da implementação da Quadro de Diretrizes 

para Água envolveu o estabelecimento de planos de gestão de bacias hidrográficas para o ano 

de 2010, porém não alcançou efetivo resultado.  

A União Europeia adotou em 2006 a Diretiva de Água Subterrânea para proteção 

contra poluição e deterioração, que complementa a Lei do Quadro de Diretrizes para Água, e 

introduz padrões de qualidade e monitoramento da água subterrânea objetivando a sua 

conservação (EUROSTAT, 2015). 

Em maio de 2012, a Comissão Europeia propôs uma Parceria Europeia de Inovação 

para Água, cujo objetivo é apoiar e facilitar o desenvolvimento de soluções inovadoras para 

lidar com os muitos desafios relacionados com a água, desafios que a Europa e o mundo estão 

enfrentando, bem como para apoiar o crescimento econômico, trazendo soluções ao mercado 

(EUROSTAT, 2015). Já em novembro de 2012, a Comissão Europeia adotou uma nova política 
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para gestão das águas, esta é chamada de "Blueprint” e tem como objetivo preservar as águas 

europeias. Esta foi uma nova estratégia para reforçar a gestão da água (EUROSTAT, 2015). 

 A Blueprint integra os resultados de uma revisão da política que se baseia em: 

escassez de água e secas; análise da implementação da gestão de bacias hidrográficas no âmbito 

do Quadro de Diretrizes para Água; avaliação da vulnerabilidade dos recursos ambientais (tais 

como água, biodiversidade e solo) aos impactos das alterações climáticas e pressões de origem 

humana; e numa revisão de toda a estrutura política de água da União Europeia, à luz da 

abordagem "legislar melhor" (EUROSTAT, 2015).  

 

4. MATERIAS E MÉTODO  

4. 1 Área de estudo  

A área de estudo corresponde às áreas das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ), cuja extensão abrange 15.304 Km2, sendo que 92,6% da área pertence 

ao Estado de São Paulo e 7,4% está situada no Estado Minas Gerais. Sua localização está entre 

os meridianos 46º e 49º Oeste e latitudes 22º e 23,5 º Sul (BRASIL, 2007). 

A região das Bacias PCJ contém 62 municípios, destes 58 municípios situam-se no 

Estado de São Paulo e 4 situam-se no Estado de Minas Gerais (BRASIL, 2007). As Bacias PCJ 

são denominadas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 5 (UGRHI - 5). A área 

de estudo está dividida em sete sub-bacias principais, dentre as quais cinco pertencem ao rio 

Piracicaba (Piracicaba, Corumbataí, Jaguari, Camanducaia e Atibaia) e as demais são as sub-

bacias Capivari e Jundiaí (BRASIL, 2007). A Tabela 1 apresenta os municípios localizados em 

cada sub-bacia hidrográfica.  
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Tabela 1: Municípios pertencentes as sete sub-bacias das bacias dos rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí. 

Fonte: BRASIL (2007) 
 

De sua área total, 12.568,72 Km2 correspondem à bacia hidrográfica do rio Piracicaba, 

1.620,92 Km2 à bacia hidrográfica do rio Capivari e 1.114,03 Km2 à bacia hidrográfica do rio 

Jundiaí, estes dados são referentes à porção pertencente ao Estado de São Paulo (BRASIL, 

2007). Em relação à porção mineira, a vinculação ocorre devido as nascentes dos rios Jaguari e 

Atibaia que formam o rio Piracicaba e encontram-se no sul de Minas Gerais; esta área 

corresponde a 1.126 km2. A Figura 1 apresenta a área das Bacias PCJ.  

De acordo com Brasil (2012), a região possui mais de 5 milhões de habitantes e é 

caracterizada por ser uma das regiões brasileiras de maior importância, pois apresenta 

acentuado desenvolvimento econômico, sendo responsável por 7% do Produto Interno Bruto 

do país. Aproximadamente 65% da população das Bacias PCJ estão localizadas em dez 

Sub-bacia Municípios 

Camanducaia 
Amparo, Extrema, Holambra, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pedreira, 
Pinhalzinho, Socorro, Santo Antônio de Posse, Toledo, Tuiuti, Serra Negra. 

Jaguari 

Americana, Amparo, Artur Nogueira, Bragança Paulista, Camanducaia, Campinas, 
Cordeirópolis, Cosmópolis, Extrema*, Holambra, Itapeva, Jaguariúna, Joanópolis, 
Limeira, Mogi-Mirim, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, 
Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antonio de Posse, Tuiuti, Vargem. 

Atibaia 

Americana, Atibaia, Bragança Paulista, Camanducaia, Campinas, Campo Limpo 
Paulista, Cosmópolis, Extrema, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, 
Louveira, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Paulínia, Piracaia, Valinhos, 
Vinhedo. 

Corumbataí 
Analândia, Charqueada, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, 
Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes. 

Piracicaba 
Águas de São Pedro, Americana, Campinas, Charqueada, Hortolândia, Iracemápolis, 
Limeira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, 
Santa Bárbara d’Oeste, Santa Maria da Serra, São Pedro e Sumaré 

Capivara 
Campinas, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, 
Louveira, Mombuca, Monte Mor, Rafard, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste, 
Valinhos, Vinhedo 

Jundiaí 
Atibaia, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Indaiatuba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, 
Mairiporã, Salto, Várzea Paulista 
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municípios: Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Limeira, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do 

D’Oeste, Rio Claro, Hortolândia e Indaiatuba.  

 

 
Figura 1: Bacias Hidrográficas PCJ 
Fonte: Brasil, 2007 

 

As indústrias dessa região abrangem setores modernos e plantas industriais em 

complexas cadeias produtivas, com importantes participações na produção estadual (BRASIL, 

2007). Os setores mais representativos são alimentos e bebidas, que respondem 

aproximadamente por um quarto da produção estadual; outros setores de destaque são: material 

de transporte; químico e petroquímico; material elétrico e comunicações; mecânico; produtos 

farmacêuticos e perfumaria; e borracha (BRASIL, 2007). 
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Segundo Brasil (2007), devido à localização estratégica das Bacias PCJ e à intensa 

ocupação e a fatores como lançamento de efluentes e esgotos in natura em cursos de águas, 

ocupação descontrolada de várzeas e destruição das biotas, tornou-se evidente a degradação dos 

recursos hídricos nas três últimas décadas do século XX. Este fato culminou em grande 

mobilização regional para práticas que visem à conservação dos recursos hídricos e melhor 

planejamento para gestão. 

 

4. 1. 1 Caracterização dos Recursos Hídricos 

A disponibilidade hídrica superficial das Bacias PCJ apresenta uma característica 

importante, a presença do Sistema Cantareira. De acordo com o Relatório de Situação 

elaborados na área das Bacias PCJ (BRASIL, 2007), o Sistema Cantareira, que é o maior 

produtor de água da Região Metropolitana de São Paulo, foi construído na década de 1960 e 

faz a captação de água em represas nas cabeceiras dos rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira e 

Atibainha.  

O Sistema Cantareira colabora com o abastecimento de até 31 m³/s para a Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, abastecendo 8,8 milhões de pessoas nas zonas norte, 

central, parte da leste e oeste da Capital e algumas porções dos municípios de Franco da Rocha, 

Francisco Morato, Caieiras, Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Taboão da Serra, Santo 

André e São Caetano do Sul (BRASIL, 2007).  

A reversão de águas da Bacia do rio Piracicaba para abastecimento de grande parte da 

Região Metropolitana de São Paulo através do Sistema Cantareira ilustra os grandes conflitos 

pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, sendo que essa reversão é desafio que necessita 

de atenção e melhores estudos, considerando a situação de escassez de água (BRASIL, 2007). 

As represas existentes no Sistema Cantareira geram retenção de água no reservatório, 

fazendo com que as áreas de drenagem dos reservatórios não contribuam para as vazões dos 

rios Jaguari e Atibaia, e em contrapartida os reservatórios realizam descargas, tanto na sub-

bacia do Atibaia como na sub-bacia do Jaguari (BRASIL, 2007). 

A disponibilidade hídrica subterrânea nas Bacias PCJ conta com uma gama de 

aquíferos. De acordo com Brasil (2007), 50,63% das bacias possuem aquíferos aflorantes, de 

porosidade de fraturas e fissuras, e 49,37% de porosidade intergranular. Pode-se destacar na 

área de estudo os seguintes aquíferos:  
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• Porosidade de fraturas e fissuras: Aquífero Serra Geral, Aquífero Diabásio, 

Aquífero Cristalino e Aquífero Pré-Cambriano; 

• Porosidade intergranular: a) Aquíferos livres e semi-confinados: Cenozoico, 

Bauru, Guarani (Formações Botucatu e Pirambóia), Passa Dois e Tubarão; b) 

Aquífero confinado: Guarani. 

 

Os Aquíferos Tubarão e Cristalino são os principais fornecedores de água subterrânea 

nas Bacias PCJ e estão localizados nas áreas mais populosas, já o aquífero Guarani é uma opção 

de abastecimento, porém situa-se em áreas menos populosas (BRASIL, 2007). 

Em relação aos usos dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, a sub-bacia do Rio Atibaia 

é a bacia com o maior volume de água captado, com 25% (9,53 m3/s) do total de água retirada 

dos cursos d’água, seguida pela sub-bacia do Rio Piracicaba, com captação de 21% do total 

(8,22 m3/s) (BRASIL, 2007). Os principais usos são: urbano (45%), industrial (36%), rural 

(18%), outros (0,6%) e mineração (0,4%) (BRASIL, 2007).  

A urbanização nas Bacias PCJ contribuiu para que a degradação dos recursos hídricos 

aumentasse e as fontes de poluição se multiplicassem. De acordo com Brasil (2007) o índice de 

coleta de esgoto nas bacias aumentou em relação ao ano de 1996 (76%) para o ano de 2003 

(85%). Em contrapartida, o índice médio de tratamento de esgotos nas bacias PCJ é menor, com 

um percentual de 39,6% (BRASIL, 2007). 

As bacias encontram-se em uma situação crítica de comprometimento de suas 

disponibilidades hídricas, os munícipios que fazem parte das bacias evidenciaram nos últimos 

anos o progressivo aumento desta demanda, principalmente devido ao grande crescimento 

populacional e expansão industrial (BRASIL, 2015). 

Como apresentado no Plano das Bacias PCJ para 2010 a 2020 (BRASIL, 2015) o 

balanço hídrico comprova que aproximadamente 90% da demanda hídrica superficial está 

comprometida por usos consultivos. 

Segundo São Paulo (2005), os rios das Bacias PCJ estão entre os mais poluídos do 

Estado de São Paulo e os esgotos domésticos sem tratamento representam boa parte da carga 

poluidora. 
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4. 1. 2 Cobrança pelo uso da água  

 A intensa degradação, tanto no que diz respeito à qualidade das águas como também a 

quantidade, fez com que houvesse uma crise dos recursos hídricos nas Bacias PCJ e com isso 

uma grande mobilização da população para a conservação dos recursos hídricos. Instituir a 

cobrança pelo uso da água nas bacias foi uma questão a ser pensada e debatida, e representou 

uma opção para uma melhor utilização da água.  

De acordo com Brasil (2007), muitos países adotam a cobrança do uso da água como 

instrumento de gestão e através disto pode-se destinar investimento para projetos recuperação, 

custeio e eficiência de uso da água nas bacias. 

Deste modo o Decreto nº 51.449, de dezembro de 2006, autorizou a cobrança pelo uso 

da água nas Bacias PCJ no Estado de São Paulo, e a aprovação do Decreto nº 50.667, de março 

de 2006, regulamentou a Lei nº 12.183 de 1999 que instituiu a cobrança do recurso hídrico no 

Estado de São Paulo (BRASIL, 2007). No Estado de Minas Gerais a cobrança pelo uso da água 

é prevista na Lei nº 13.199 de 1999, porém a cobrança ainda não é efetuada (BRASIL, 2007). 

Os recursos financeiros arrecadados pela cobrança da água destinam-se a muitos 

projetos de proteção e recuperação do manancial hídrico nas Bacias PCJ, e um fator de essencial 

importância para que esta cobrança fosse respeitada foi o auxílio dado pela Agência Nacional 

de Águas (ANA) (BRASIL, 2007). 

 Outras bacias que já adotam a cobrança pelo uso da água no Brasil são: a Bacia 

Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, desde 2003; rios pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, 

a partir de 2004; o Estado do Ceará iniciou em 1996 a cobrança pelo uso da água bruta; e em 

2006 o Estado da Bahia iniciou uma cobrança semelhante (BRASIL, 2007). 

Em geral a cobrança se dá mediante três objetivos: reconhecer a água como bem 

econômico e dar uma indicação do seu real valor; incentivar a racionalização do seu uso; e obter 

recursos para o financiamento dos programas e intervenções previstas nos Planos de Bacias 

(BRASIL, 2012). 

De acordo com a Lei nº 9.433 de 1997 que estabelece a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos, o instrumento para regularizar, controlar e comandar a cobrança é através da outorga. 

A implantação da cobrança nas Bacias PCJ é feita de modo gradativo, com base no cadastro 

dos usuários do recurso hídrico, sendo que todos os usuários estão sujeitos; porém estarão 

isentos da cobrança a utilização de recursos hídricos destinados às necessidades domésticas de 
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propriedades e de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural quando 

independer de outorga de direito de uso, conforme legislação específica (SÃO PAULO, 2005). 

 
4. 2 Água Compensável (AC): um novo indicador para avaliar a poluição hídrica  

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em 

1972 em Estocolmo (Suécia), definiu-se pela primeira vez a importância da ação educativa nas 

questões ambientais. Esta Conferência teve como resultado o “Programa Internacional de 

Educação Ambiental”, concretizado em 1975 pela Conferência de Belgrado (SOUZA, 2012). 

Em Nairóbi, no Quênia, realizou-se em 1982 um encontro para a formação de uma 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e como resultado foi apresentado, 

no ano de 1987, o Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório 

Brundtland. Nesse documento, pela primeira vez, foi definida a concepção do desenvolvimento 

sustentável (SOUZA, 2012). 

Muitos são os autores que definem desenvolvimento sustentável, tal como o conceito 

proposto pelo World Commission on Environment and Development (1987), que diz que o 

desenvolvimento sustentável é um processo de mudança pelo qual a exploração dos recursos 

naturais, os investimentos, o desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais devem 

trabalhar em harmonia e fornecer para o presente e para o futuro uma resposta às necessidades 

e aspirações da humanidade. De acordo com a Food and Agriculture Organization of the United 

Nations - FAO (1990), a sustentabilidade do uso dos recursos naturais necessita de boas gestões 

para que o uso seja ambientalmente adequado e assegure a viabilidade econômica. Deste modo, 

ações que promovam a boa qualidade e quantidade do recurso hídrico são de suma importância. 

Desde os anos de 1990, a poluição da água tem se tornado mais grave em todos os rios 

da América Latina, África e Ásia (UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT 

PROGRAMME, 2016). As principais causas incluem a falta de tratamento de efluentes 

lançados em lagos e rios e práticas insustentáveis de uso do solo, que aumentam a erosão e 

sedimentação de corpos d’água. Esta tendência é influenciada pelo aumento populacional, pela 

urbanização e pela falta de gestão dos efluentes provenientes do setor industrial e agrícola 

(UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016). 

Aliadas à poluição causada pelo homem estão às mudanças climáticas que afetam a 

disponibilidade do recurso hídrico e, com isso, torna-se mais difícil sustentar as necessidades 

socioeconômicas, a integridade dos ecossistemas e a sustentabilidade ambiental. As mudanças 
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climáticas, o estresse hídrico e a degradação do meio ambiente estão afetando uma grande 

parcela da população ao redor do mundo e representam grandes desafios para a segurança e o 

bem-estar humano.  

A escassez da água pode ser resultado de múltiplas causas, mas destas destacam-se três: 

a) escassez física; b) escassez econômica; e c) escassez institucional, sendo esta última 

responsável pela oferta segura de água aos usuários (FAO, 2012). 

A disponibilidade de água é altamente dependente da sua qualidade. A má qualidade da 

água pode prejudicar muitos usos e seu tratamento pode envolver um custo muito alto, 

tornando-se inviável. Isto está relacionado à chamada escassez econômica da água. A noção de 

escassez econômica não se dá apenas devido à falta de disponibilidade de recursos para 

infraestrutura, mas também pela necessidade de capacitação profissional, institucional e/ou 

legal a fim de assegurar a boa governança na gestão dos recursos hídricos (FAO, 2012).  

De acordo com um estudo feito por Veolia & International Food Policy Research 

Institute (2015), a deterioração da qualidade da água está cada vez mais elevada, e isto já 

representa dano para a saúde, economia e ecossistemas. Por exemplo, a carga de nutrientes 

provenientes do intenso uso de fertilizantes na agricultura, tais como nitrogênio, fósforo e 

potássio, tende a ter significativo aumento até 2050, contribuindo para eutrofização de rios e 

prejudicando o ecossistema hídrico (UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT 

PROGRAMME, 2016). É também esperado que o alto risco da qualidade da água devido ao 

excesso de DBO afete um quinto da população mundial até 2050. Já em relação ao excesso de 

nitrogênio e fósforo, o número de pessoas vivendo em ambientes com excesso destes nutrientes 

pode atingir dois terços da população mundial para este mesmo período (VEOLIA & IFPRI, 

2015). Assim, os impactos que afetam a qualidade e a quantidade de água poderão limitar o 

crescimento econômico.  

Neste sentido, a conservação da água precisa de medidas políticas eficientes e a gestão 

hídrica é essencial para sustentar o desenvolvimento econômico, objetivando assegurar a 

proteção e o uso sustentável. Promover a adequada capacidade técnica e o suporte no 

gerenciamento de água e esgoto é uma parte importante dos desafios enfrentados por muitos 

países (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION, INTERNATIONAL CENTRE FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL 

EDUCATION AND TRAINING, 2012).  
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Investimento em projetos de sustentabilidade hídrica e gestão dos ecossistemas é um 

pré-requisito para o desenvolvimento econômico e para expansão de oportunidades de emprego 

em setores dependentes de água, como a agricultura, pesca, silvicultura, energia, indústria, 

turismo e saúde, bem como, indiretamente, em outros setores. Diálogos entre unidades 

governamentais, operadores de água, trabalhadores do setor hídrico e usuários podem ajudar 

em abordagens e planejamento para garantir o uso sustentável e acesso à água. 

Assim, visando promover a melhor qualidade e quantidade do recurso hídrico, bem 

como o uso sustentável da água e sua melhor gestão, abordando as questões apresentadas acima, 

apresenta-se aqui um novo conceito denominado Água Compensável (AC). Este conceito é 

baseado no conceito já existente de Pegada Hídrica Cinza, desenvolvido por Chapagain & 

Hoekstra (2008). O novo conceito AC é definido como o volume de água que potencialmente 

pode vir a se contaminar caso nenhuma ação seja tomada para remoção de massa de solutos do 

meio ambiente, e estes solutos venham efetivamente a se diluir nos recursos hídricos. A AC é 

um conceito ao qual pode ser atribuído valores obtidos por uma equação proposta e seguindo 

uma metodologia também proposta neste trabalho. 

Neste novo conceito devem ser considerados todos os solutos lançados na natureza, 

provenientes de todas as atividades humanas. Caso nenhuma ação efetiva seja tomada para a 

solução do problema, esse volume de água que potencialmente pode se contaminar (um volume 

ainda virtual) pode tornar-se de fato contaminado (real). É um perigoso e inaceitável legado 

para as gerações futuras. Ainda que, em princípio, seja efetivamente virtual na sua definição, a 

AC difere do conceito que foi previamente definido para água virtual, pois este se caracteriza 

como o volume de água que estaria embutido nos mais variados bens de consumo devido às 

suas etapas de produção (como por exemplo, a água necessária para fabricar um computador, 

que envolve todo o processo de produção até o transporte).  

Como o conceito de AC está sendo desenvolvido pioneiramente nesta pesquisa, não 

existem números precisos sobre o volume total de AC no planeta, mas é demonstrável que o 

seu volume total é superior a toda a água disponível no planeta, uma vez que as atividades 

humanas acabam por disponibilizar massas gigantescas de solutos no meio ambiente e 

contribuem de maneira contínua para criação e aumento do volume de AC. Isto é, não há água 

suficiente para se diluir toda a poluição gerada pelo homem e, portanto, o princípio da diluição 

como solução do problema é inaceitável. Com a finalidade de se exemplificar como ocorre a 
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geração de AC, é apresentada a seguir uma gama de situações hipotéticas, baseadas em dados 

reais.  

Processos de remediação de áreas contaminadas, por não serem absolutamente 

eficientes, deixam nos aquíferos massas residuais de contaminantes que representam uma fonte 

de contaminação para as águas e, consequentemente, criam um grande volume de AC. Num 

cálculo estimativo aproximado, assumindo-se que de um total de 200.000 áreas potencialmente 

contamináveis existentes no Estado de São Paulo (aproximadamente todas as áreas licenciadas 

pela CETESB), 25% estivessem contaminadas com uma média de 1 Kg de um contaminante 

conservativo (que não se degrada ou adsorve) por cada área, cujo limite de concentração 

máximo aceitável fosse 100 µg/L (0,1mg/L). Ter-se-ia deste modo um potencial de 500 milhões 

de metros cúbicos de AC, ou 500 milhões de metros cúbicos de água potencialmente 

contaminável, pois o volume de água necessário para diluir este contaminante (AC) até o valor 

máximo aceitável seria o equivalente a 500 milhões de metros cúbicos de água.  

A título de ilustração, esse volume corresponderia a 3,26 cm de água contaminada 

cobrindo toda a superfície de 15.304 km2 das Bacias PCJ. Para salientar o conservadorismo da 

estimativa acima, basta que se considere que um grande potencializador é que raramente têm-

se contaminantes únicos em uma área contaminada. Na maioria das vezes têm-se misturas de 

dezenas ou mesmo centenas de contaminantes distintos, o que elevaria em várias ordens de 

grandeza o valor estimado no exemplo.  

Outro exemplo é quando a água da chuva, devido à impermeabilização da superfície 

do solo, é desviada de seu caminho natural e deixa de recarregar os aquíferos, escoando 

superficialmente para um corpo d´água superficial. Essa água que deixa de se infiltrar pode 

juntar a massas diversas de solutos que, diretamente ou indiretamente, por meio de coletores de 

água pluvial, são transportados para os rios. Esses solutos podem ser de várias origens, como 

por exemplo, esgoto sanitário, efluentes industriais, efluentes provenientes de atividades 

agrícolas e produtos químicos de diversas origens, a lista é imensa. Essa água, que no seu 

caminho se degradou e incorporou massa de solutos, gera volumes de AC realmente 

impressionantes, bastando dividir a massa de cada soluto incorporado pelo valor da 

concentração máxima aceitável no corpo hídrico (Cmax) desses solutos para se chegar a esses 

volumes.  

Num raciocínio semelhante, ainda a título de exemplo, pode-se citar a água extraída 

do rebaixamento do nível d’água para edificações, que é lançada diretamente na rede coletora 
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de água pluvial. Tomando o município de São Paulo como exemplo, esta água teria como 

destino final o rio Tietê, um rio de péssima qualidade, que deteriora a qualidade das águas de 

rebaixamento ali lançadas, e assim contribui, mais uma vez, para criação de AC. Cabe aqui 

destacar que somente em 19 setembro de 2014 DAEE lançou a Portaria nº 2069, que permitiu 

o uso de águas provenientes de rebaixamento de lençol freático para edificações e obras de 

construção civil. Nessa portaria é determinado que os usos ficam restritos ao local do 

empreendimento onde se dá a captação destas águas, não sendo possível a cessão para terceiros, 

e também é vedada a utilização desta água para finalidades nobres, ingestão humana, higiene 

pessoal, recreação em piscinas e banhos em geral (SÃO PAULO, 2014). Antes desta portaria, 

não era permitido o uso das águas de rebaixamento de lençol freático, sendo obrigatório o 

lançamento diretamente nos coletores de águas pluviais, o que ainda é realizado na maioria 

absoluta dos locais onde há rebaixamento de nível d’água no Estado de São Paulo. 

Seguindo para alguns exemplos mais específicos, podem ser citadas as indústrias de 

alimentos, que utilizam uma grande quantidade de água em seus processos produtivos, dando 

origem a um significativo volume de água residuária, sendo este muitas vezes lançado na 

natureza sem o adequado tratamento. Esses efluentes líquidos necessitam passar por uma série 

de processos de tratamento até alcançar uma boa qualidade, o que nem sempre acontece, como 

por exemplo, efluentes líquidos de abatedouros que carregam consigo muitos resíduos, dentre 

eles sangue, fezes e sais usados para salgar a carne. Estes resíduos são de grande impacto para 

água e requerem tratamentos eficientes.  

Outro exemplo relacionado ao setor de alimentos são as indústrias de lácteos que têm 

como principal resíduo o soro proveniente da produção de queijo. Este soro representa o 

principal problema para o meio ambiente hídrico, pois nele estão incorporados solutos que 

quando lançados no meio ambiente poderão causar dano a água. Muitas indústrias ainda não 

estão adequadamente estruturadas para fazer o aproveitamento deste soro. 

A produção agrícola também representa importante fonte de AC, uma vez que as 

aplicações de herbicidas e fertilizantes acabam por influenciar a qualidade da água. Nitrogênio 

e fósforo são os principais contaminantes deste setor, e eles poderão escoar para o recurso 

hídrico superficial ou infiltrar para o meio ambiente subterrâneo.  

Estes são alguns exemplos de indústrias que podem estimular a elevação de AC. Foram 

citadas aqui as indústrias de abate, lácteo e agrícola por serem as maiores produtoras de 

alimentos no Brasil, mas todas as indústrias alimentícias de alguma forma poderão impactar o 
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meio ambiente hídrico. Além disso, somente a ingestão destes produtos já representa fonte de 

AC, pois posteriormente serão descartados como resíduos que irão ter como destino a rede 

coletora de esgoto e posteriormente o corpo hídrico. 

As indústrias de bebidas também são grandes geradoras de AC, pois além da geração 

de massas de solutos incorporadas à água devido a todo processo de produção, e há também o 

fato da simples ingestão deste produto ser fonte de AC. Como se assemelha à indústria de 

alimentos. Os principais solutos provenientes deste setor são nitrato e fósforo e, na maior parte 

das vezes, por mais que estas indústrias realizem o tratamento do efluente de acordo com o 

previsto pela legislação, este muitas vezes não é suficiente e consequentemente há impacto para 

a água. Chama-se atenção para empresas de água engarrafada: uma vez que há um constante 

crescimento populacional e o consumo de água também se eleva e, para suprir esta necessidade, 

as empresas estão retirando cada vez mais água dos aquíferos. O uso da água engarrafada de 

algum modo irá gerar AC, seja esta relacionada à qualidade ou à quantidade. 

Outro exemplo que poderia ser aplicado em muitos países, principalmente do 

hemisfério norte, é a utilização de sal (NaCl) para derreter a neve. Muito há de se dizer a respeito 

deste procedimento, por exemplo, se considerada a produção de sal nos Estados Unidos da 

América para o ano de 2016, 42.000.000 de toneladas, deste total 44% foi utilizado para degelo 

em estrada (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, 2017), ou seja, 18.480.000 

toneladas de sal foram utilizadas para derretimento de neve em estradas. Se somente 1% deste 

valor tivesse como destino final o aquífero, 420.000 toneladas, sendo que a Cmax do NaCl é 250 

mg/L (USEPA, 2003), o resultado seria o equivalente a 1.680.000.000.000 L de AC, ou em 

outras palavras, 1.680.000.000.000 L de água que poderia tornar-se contaminada. Isso 

corresponde à água necessária para abastecer por um ano uma população de 42 milhões de 

pessoas com o mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas (110 L/pessoa/dia).  

Somado a tudo isto, há ainda a água utilizada para limpeza, estas que contêm além dos 

resíduos contaminantes das indústrias, produtos para limpeza e desinfecção, e este efluente em 

sua grande parte escoam sem tratamento até encontrar o recurso hídrico superficial ou infiltram 

e alcançam os aquíferos.  

Estes são alguns poucos exemplos de como se pode criar e elevar o volume de AC. É 

evidente que há muitos outros e que quaisquer atividades antrópicas que utilizem água para seu 

desenvolvimento, seja de maneira direta ou indireta, irão gerar AC e alterar a qualidade e a 

quantidade de água de um corpo hídrico. Deste modo, o conceito aqui criado poderá ser 



	 	

55	

	

utilizado para quantificar o volume de água potencialmente impactado por inúmeras atividades 

humanas, pretendendo-se fazer o uso em estudos futuros. A seguir a Equação 4 representa a 

quantificação de seu volume:  

 

@& = A
BCDE

	[./0123] [3] 

 

Sendo M a massa de soluto, Cmax a concentração máxima de cada contaminante 

(massa/volume). Sempre se almeja um ambiente hídrico de melhor qualidade e não permanecer 

o limite do recomendável pela legislação. Além disso, o resultado será sempre dado em volume, 

pois este identifica o volume de água potencialmente impactada, diferente da água cinza, a qual 

a unidade de medida é dada por volume/tempo.  

O que é possível neste novo conceito é a transposição de AC entre bacias, 

diferentemente do conceito em que se apoia. Como os volumes de AC são superiores ao volume 

total de água existente no planeta, a justificativa é óbvia. Por exemplo, utilizando-se um 

princípio de compensação, pode-se realizar o tratamento de água e lançar em outra área onde 

há estresse hídrico, ou mesmo fazer uma recarga artificial em um aquífero onde o consumo de 

água é prejudicado pela alta explotação. Através deste procedimento pode-se compensar o dano 

causado ao meio ambiente hídrico, e promover o desenvolvimento de um novo setor no 

mercado, empreendimentos que procuram auxiliar as indústrias no processo de compensação 

hídrica.  

O termo compensação é derivado do direito ambiental e tem como objetivo primordial 

fazer com que uma atividade antrópica que cause degradação ou poluição ao meio ambiente 

ofereça uma contribuição ou ação que diminua esse impacto (BECHARA, 2007). O termo 

compensação de modo geral significa suprir ou mitigar algo que foi degradado devido alguma 

ação desenvolvida, e isto também está definido no dicionário, o qual diz que compensação é 

“1. Estabelecer equilíbrio entre; contrabalançar, equilibrar; 2. Reparar o dano, o incômodo etc., 

resultante de: contrabalançar, contrapesar” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 2005, 

p. 512). 

Segundo Bachara (2007) a compensação é posterior ao impacto/dano não evitado e é 

imposta ao causador do impacto como hipótese de irreversibilidade da lesão ou recomposição 

do bem danificado.  
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A compensação foi citada na Resolução CONAMA n. 010 de 03 de dezembro de 1987 

e exige que os empreendimentos de grande porte, objeto de licenciamento ambiental, deveriam 

reparar os danos causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, por meio da 

implantação de uma estação ecológica, preferencialmente junto à área afetada. A Resolução 

também atribuía ao empreendedor o encargo da manutenção da estação ecológica, o que poderia 

fazer diretamente, ou por meio de convênio com entidade do poder público (MACIEL, 2012). 

A Resolução CONAMA n. 2 de 18 de abril de 1996 também menciona o princípio de 

compensação. Porém somente em 2002 a compensação ambiental foi de fato regulada pelo art. 

36 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e com isso medida 

compensatória passou a ser exigida pelos órgãos licenciadores, em observância às Resoluções 

do CONAMA (MACIEL, 2012). Destaca-se que o termo compensação ambiental só foi 

inserido com o Decreto regulamentador da Lei do SNUC, de nº 4.340/2002 (MACIEL, 2012).  
Assim o que se prevê neste novo conceito denominado AC é o que se prevê no 

princípio de compensação ambiental, ou seja, mitigar, reparar o dano causado ao meio ambiente 

devido as atividades humanas, mas aqui aplica-se especificamente ao meio hídrico. O 

responsável por esta compensação deve ser o responsável pelo impacto, seja o dano causado 

tanto a água superficial como também a água subterrânea.  

As águas subterrâneas são de grande importância neste tipo de estudo, pois a forma 

como se dá sua explotação pode, muitas vezes, não ser sustentável. Há a retirada de água dos 

aquíferos para se utilizar na produção de bens e serviços, e com isso altera-se sua qualidade ao 

longo da cadeia de produção, pois há incorporação de solutos (AC associada à qualidade); além 

disso, estas águas raramente irão retornar diretamente para os aquíferos, sendo seu destino final 

o recurso hídrico superficial (AC associada à quantidade).  

Águas subterrâneas são abundantes em muitas partes do mundo, mas há claras 

evidências que a oferta está diminuindo (UNITED NATIONS WORLD WATER 

ASSESSMENT PROGRAMME, 2016). Uma pesquisa desenvolvida por United Nations World 

Water Assessment Programme (2016) evidenciou que 21 dos 37 maiores aquíferos do mundo 

estão sendo severamente explotados. Globalmente a taxa de extração de água subterrânea está 

aumentando de 1% para 2% ao ano, em muitas áreas onde há estresse de água subterrânea 

também há escassez de água superficial.  

De acordo com Gleeson et al. (2015), existem 23 milhões de quilômetros cúbicos de 

água subterrânea em nosso planeta, porém meros 0,35 quilômetros cúbicos (0,0000015% ou 
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350.000.000 m3) conseguem renovar-se em menos de 50 anos. Estas são as águas denominadas 

de águas subterrâneas modernas, que se encontram disponíveis para os mais diversos usos, 

porém são as mais suscetíveis às interferências das mudanças climáticas e à contaminação 

devido a atividades antrópicas (MERRITT & KONIKOW, 2000; GLEESON et al., 2015).  

De acordo com Sustainability in the Groundwater Context in Canada (2009), sistemas 

de águas subterrâneas mudam em resposta ao desenvolvimento e por isso devem ser 

monitorados e avaliados regularmente para quantificar a quantidade de água disponível para 

uso, sendo que cada sistema regional é único em termos de clima, hidrogeologia, fronteiras, e 

cada sistema também responderá de maneira diferente a estresses impostos pelo homem e por 

mudanças climáticas.  

A água deve ter adequada qualidade para atender todas as necessidades, e o aumento da 

eficiência é um fator importante nesse contexto, uma vez que este aumento implica em um 

menor uso de água para alcançar o mesmo ou mais resultados (bens e serviços). Aumentar a 

eficiência no uso da água pode contribuir para a melhora do desenvolvimento socioeconômico 

e para a criação de oportunidades de empregos, especialmente em condições de escassez, onde 

o suprimento de água pode ser um fator limitante para o desenvolvimento (UNITED NATIONS 

WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016).  

A produtividade também é outro fator a ser considerado. No sentido mais amplo, a 

produtividade reflete o objetivo de produzir mais alimentos, renda, matéria prima e benefícios 

ecológicos, ao mesmo tempo em que minimiza o uso ou a deterioração dos recursos em todas 

as fases da cadeia de produção, ou seja, a produtividade hídrica objetiva o uso sustentável da 

água (UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, 2016). Deste 

modo, as presentes gerações necessitam promover métodos que visem conservar os corpos 

d’água para que ainda permaneçam com a devida qualidade para serem utilizados pelas 

gerações futuras.  

Vorosmarty et al. (2010) argumentam que a poluição da água, em especial, mas 

também juntamente com outros fatores, representa uma ameaça para a escassez global da água 

e para a biodiversidade do ambiente aquático. Desta forma, a poluição dos recursos hídricos 

não representa apenas uma ameaça para o meio ambiente sustentável e para saúde, mas ela 

também aumenta a competição por água (PIMENTEL et al., 1997; UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP/GEMS/WATER PROGRAM, 2008). Segundo 

Zhao et al. (2014), a qualidade ou a poluição da água raramente é considerada como importante 
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fator na avaliação da escassez hídrica. Quase todos os métodos utilizados para se avaliar a 

escassez de água focam na quantidade de água doce e é dada pouca atenção ao fator qualidade. 

No entanto, a poluição da água tem cada vez mais se tornado um fator chave que influencia no 

desenvolvimento sustentável de muitos países. Como exemplo disso, pode-se lembrar que 

durante a longa estiagem dos anos 2013 a 2015, com todo o racionamento de água que se fez 

necessário no Município de São Paulo, os rios Tietê e Pinheiros continuaram a fluir grandes 

quantidades de água imprestável para o consumo. 

Diante de todos os fatores apresentados, é clara a importância do conceito AC para 

orientar a conservação dos recursos hídricos, tanto a conservação de sua qualidade como de sua 

quantidade, e estimular o uso sustentável. A AC contribuirá para melhor planejamento e gestão 

do uso da água, além de possibilitar a criação de um mercado de compensação hídrica no futuro.  

 

4. 3 Levantamento e obtenção de dados  

O trabalho consistiu na realização de levantamentos, compilações, elaboração de 

bancos de dados, interpretações e análises dos dados para então se determinar o volume de AC.  

Os dados foram obtidos em órgãos de governo, sendo as principais fontes: CETESB, 

DAEE, ANA e Agência de Bacias Hidrográficas dos Rios PCJ.   

Para os cálculos das AC e posterior análise as informações obtidas foram: 

• Empreendimentos domésticos, agrícolas e industriais que fazem parte das Bacias PCJ e 

necessitam de outorga ou cadastramento para uso da água e descarte de efluente no 

manancial hídrico.  

Estas informações são referentes a um banco de dados da Agência das Bacias PCJ, ano 

de 2010. Devido à falta de informações e à dificuldade de aquisição deste tipo de dados, optou-

se por trabalhar com o referido ano, uma vez que mesmo com número reduzido de usuários, os 

dados encontram-se completos, contendo todas as informações necessárias. 

• Solutos que mais impactam a água superficial e seus limites de concentrações, sendo estes: 

fósforo, nitrato e DBO. 

Utilizou-se aqui a Resolução CONAMA nº 357 de 2005 e Resolução CONAMA nº 430 de 

2011, que definem as concentrações dos solutos na água.  
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• Vazão anual dos efluentes que estão sendo lançados nos corpos hídricos. Também se definiu 

em qual recurso hídrico é efetuado o lançamento, considerando a eficiência de tratamento. 

Estes dados também foram adquiridos através do banco de dados da Agência das 

Bacias PCJ, ano de 2010. 

• Vazão dos rios nos trechos que os efluentes são descarregados.  

Os dados foram adquiridos através do banco de dados Hidroweb, formulado pela ANA 

(BRASIL, 2005) e pelo banco de dados do DAEE (SÃO PAULO, 2015). Em muitos pontos os 

dados de vazão são inexistentes, e deste modo houve a necessidade de estimar estes dados, para 

isto foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGis e plotando os pontos 

referentes as estações fluviométricas pode-se determinar quais suas áreas de contribuição. 

• Enquadramentos em classes de rios, que foram obtidos através do SIG PCJ (2016).  

Através do Apêndice 1, pode-se visualizar a Tabela 29 com os usuários, coordenadas 

para localização de cada usuário, volume anual de lançamento de efluentes, rios em que são 

lançados estes efluentes e vazões destes rios.  

 

4. 4 Processamentos dos dados 

Após a aquisição e organização dos dados iniciaram-se os processamentos destes. 

Efetuou-se a elaboração de bancos de dados e cálculos das AC para cada soluto no recurso 

hídrico superficial e considerou-se as classes de enquadramento dos rios. Para que isto fosse 

possível houve a necessidade de se determinar a massa do soluto lançada no corpo hídrico. 

Uma vez em posse dos dados de vazões dos efluentes lançados nos corpos hídricos, 

calculou-se a massa do soluto:  

 

   F = G
,
                    H = F×4	[./0123]   & = A

G
	                   I = &×H	[2>JJ>] [4] 

 

Sendo, Q a vazão do efluente, V o volume deste efluente, t o tempo, C a concentração 

e M a massa do soluto.  

Nas Tabela 31 a 34 (Apêndice 3) pode-se consultar os valores de massas de solutos e 

indicadores, destaca-se que para realizar os cálculos foram consideradas as eficiências de 

remoção no tratamento do efluente líquido, por exemplo calculou-se a massa de fósforo (Massa 



	 	

60	

	

1) proveniente de determinada atividade e verificou-se que o tratamento de efluente teve uma 

eficiência de remoção de 80% do mesmo, assim subtraiu-se desta massa o valor equivalente a 

80% e o restante refere-se a quantidade de massa de fósforo lançada no recurso hídrico (20% 

do total calculado, Massa 2). 

Após obter os valores que indicam quanto de massa do soluto e indicadores há na água 

quantificou-se as AC dividindo-se a M pela Cmax. Os resultados foram comparados com as 

vazões dos rios em cada trecho em que os solutos e indicadores foram lançados para verificar 

se a capacidade de diluição do recurso hídrico foi consumida e há uma carga excedente de 

poluição. A vazão aqui utilizada foi à vazão específica, através da área de contribuição de cada 

estação fluviométrica pôde-se determinar as vazões em trechos que não haviam dados. Este 

procedimento foi realizado com o auxílio do SIG ArcGis 10.2. Porém, ficou evidente que os 

dados de vazões obtidos eram bastante semelhantes, e deste modo optou-se por utilizar as 

vazões das estações fluviais que tinham maiores áreas de contribuição, esta análise foi realizada 

considerando cada sub- bacia que juntas formam as Bacias PCJ. 

 

4. 5 Resultados e discussões 

Para facilitar os cálculos das AC (Equação 4) e as análises de seus resultados optou-se 

por dividir os dados de acordo com os principais rios que fazem parte das Bacias PCJ, seus 

afluentes e suas classes de enquadramento (1, 2 e 3). Após, os resultados foram comparados 

com as vazões específicas dos rios para averiguação se está sendo gerada uma carga de poluição 

no recurso hídrico e que o mesmo é ou não capaz de diluir. Os cálculos são anuais. 

Nas Tabelas 35 a 41 (APÊNDICE 4) estão os resultados das AC para os solutos e 

indicadores estudados, estes estão apresentados de acordo com os rios analisados e as 

respectivas classes de enquadramento dos rios. Primeiramente calculou-se a AC 

individualmente para cada soluto proveniente de cada atividade antrópica, ou seja, cada 

atividade aqui analisada lança uma dada quantidade de massa de soluto na água e o volume da 

AC de um usuário para outro será variável, e com isso torna-se necessário saber as quantidades 

lançadas por cada usuário. Posteriormente estes valores foram somados, uma vez que no recurso 

hídrico eles não estão presentes individualmente. 

Os dados nas Tabelas 35 a 41 (APÊNDICE 4) estão apresentados de forma detalhada 

e abaixo encontram-se as tabelas (Tabela 2 a 8) de forma condensada, ou seja, os dados foram 
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agrupados por tipos de atividades, considerando os principais rios de cada sub-bacia que 

compõem as Bacias PCJ e seus afluentes, e também as classes de enquadramento dos recursos 

hídricos. 

As diferentes atividades químicas existentes entre os diferentes tipos de contaminantes 

em uma mistura interferem no volume de água necessário para sua diluição, porém neste estudo 

não foram consideradas estas atividades. Além disso, uma vez que houve a necessidade de se 

ter números iniciais para as devidas análises, assumiu-se no efluente líquido de todas as 

atividades analisadas continham todos os solutos selecionados para o estudo (nitrato, fósforo e 

DBO), destaca-se que DBO não é propriamente um soluto mais sim um indicador da quantidade 

de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica no meio ambiente hídrico, e neste 

estudo representa um indicador para quantificar o volume de AC.  

Os resultados indicam que para os efluentes lançados no rio Piracicaba e afluentes 

Classe 2 (Tabela 2), as AC são superiores à vazão do rio (quando somada todas AC); o DBO é 

o indicador que requer maior volume de água para sua diluição. Em relação aos usuários 

presentes no rio Piracicaba e afluentes Classe 3 (Tabela 3), os volumes de AC dos solutos 

também são significativamente elevados, e o nitrato é o soluto que requer maior volume de 

água para sua absorção (AC). 

 

Tabela 2: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Piracicaba 

para classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Departamento de 
água e esgoto 

Piracicaba e 
Afluentes (2) 53.1E+6 53.1E+6 53.1E+6 4.8E+6 

Universidade Piracicaba e 
Afluentes (2) 1.1E+6 1.1E+6 1.0E+6 4.8E+6 

Papel e celulose Piracicaba e 
Afluentes (2) 23.6E+6 2.9E+6 2.9E+6 4.8E+6 

Alimentos Piracicaba e 
Afluentes (2) 33.3E+3 33.3E+3 33.3E+3 4.8E+6 

Prefeitura Piracicaba e 
Afluentes (2) 467.8E+3 467.8E+3 467.8E+3 4.8E+6 

Recreação Piracicaba e 
Afluentes (2) 594.0E+0 594.0E+0 594.0E+0 4.8E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Manufatura Piracicaba e 
Afluentes (2) 810.9E+3 811.0E+3 810.4E+3 4.8E+6 

Planta química Piracicaba e 
Afluentes (2) 1.1E+3 1.1E+3 777.8E+0 4.8E+6 

USUÁRIOS Piracicaba e 
Afluentes (2) 79.2E+6 58.5E+6 58.4E+6 4.8E+6 

 

 

Tabela 3: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Piracicaba 

para classe de enquadramento 3. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Mineração (areia) Piracicaba e 
Afluentes (3) 7.68E+04 1.54E+07 1.92E+05 4.80E+06 

Departamento de água 
e esgoto 

Piracicaba e 
Afluentes (3) 7.63E+03 7.63E+03 7.63E+03 4.80E+06 

USUÁRIOS Piracicaba e 
Afluentes (3) 8.44E+04 1.54E+07 2.00E+05 4.80E+06 

 

Já para o rio Jaguari e afluentes Classe 2 (Tabela 4), os usuários localizados ao longo 

destes recursos e que neles fazem o lançamento de seu efluente, em sua maioria, mesmo 

considerando que houve o tratamento e a eficiência deste tratamento, em alguns casos chegam 

a ser de 99%; massas de solutos ainda permanecem no recurso hídrico e este não é capaz de 

fazer a diluição, de modo que os resultados mostram um grande volume de AC. O fósforo 

representa o soluto com maior massa e por isso requer maior volume de AC. 
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Tabela 4: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Jaguari para 

classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo 
Vazão do 

Rio 
(m3/ano) 

Farmaceutica Jaguari e 
Afluentes (2) 4.31E+04 4.31E+04 2.15E+07 3.70E+06 

Comercial (mercado) Jaguari e 
Afluentes (2) 2.20E+03 2.20E+03 1.10E+06 3.70E+06 

Prefeitura Jaguari e 
Afluentes (2) 4.53E+04 4.53E+04 2.26E+07 3.70E+06 

Lavanderia Jaguari e 
Afluentes (2) 4.75E+04 4.75E+04 2.37E+07 3.70E+06 

Manufatura Jaguari e 
Afluentes (2) 1.38E+05 1.38E+05 6.89E+07 3.70E+06 

Melhoramentos 
Florestal S.A 

Jaguari e 
Afluentes (2) 7.67E+04 7.67E+04 7.67E+04 3.70E+06 

Departamento de água e 
esgoto 

Jaguari e 
Afluentes (2) 3.10E+05 3.10E+05 1.16E+08 3.70E+06 

Alimentos Jaguari e 
Afluentes (2) 5.25E+05 5.25E+05 1.85E+08 3.70E+06 

Construção civil Jaguari e 
Afluentes (2) 8.00E+01 8.00E+01 4.00E+04 3.70E+06 

Posto de gasolina Jaguari e 
Afluentes (2) 1.89E+04 1.89E+04 9.50E+06 3.70E+06 

Bebidas Jaguari e 
Afluentes (2) 3.72E+04 3.72E+04 2.20E+09 3.70E+06 

Papel e celulose Jaguari e 
Afluentes (2) 1.04E+05 8.97E+04 1.40E+09 3.70E+06 

Agricultura Jaguari e 
Afluentes (2) 4.40E+03 4.40E+03 2.20E+06 3.70E+06 

Usuários Jaguari e 
Afluentes (2) 1.64E+05 1.50E+05 3.61E+09 3.70E+06 

 

Para o rio Camanducaia e afluentes Classe 2 e rio Cachoeira Classe 1 (Tabelas 5 e 6) 

observa-se que a carga de soluto lançada também se mantém em excesso no corpo hídrico e 

eleva a AC.  
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Tabela 5: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Camanducaia 

para classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo 
Vazão do 

Rio 
(m3/ano) 

Prefeitura 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

4.01E+05 4.01E+05 4.01E+05 5.50E+06 

Departamento de água e 
esgoto 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
4.01E+05 4.01E+05 4.01E+05 5.50E+06 

Agricultura 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

8.01E+05 8.01E+05 8.01E+05 5.50E+06 

Alimentos 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

7.76E+05 7.76E+05 7.76E+05 5.50E+06 

Papel e celulose 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

1.20E+04 1.20E+04 1.20E+04 5.50E+06 

Adilson de C. Leme 
Amparo - ME 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
1.75E+05 1.75E+05 1.75E+05 5.50E+06 

Textil 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

3.60E+04 3.45E+04 3.53E+04 5.50E+06 

Cerâmica 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

5.50E+02 5.49E+02 5.49E+02 5.50E+06 

Papel e celulose 
Afluente do Rio 

Camanducaia 
(2) 

1.20E+04 1.20E+04 1.20E+04 5.50E+06 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - Divisão 

Térmico Motor 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
1.00E+03 1.00E+03 1.00E+03 5.50E+06 

Usuários Camanducaia e 
Afluentes (2) 6.97E+06 6.97E+06 6.97E+06 5.50E+06 
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Tabela 6: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Cachoeira 

para classe de enquadramento 1. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Agricultura Cachoeira (1) 4.38E+04 4.38E+04 4.38E+04 3.10E+06 
Agricultura Cachoeira (1) 1.31E+05 1.31E+05 1.31E+05 3.10E+06 

Agricultura Cachoeira (1) 4.38E+05 4.38E+05 4.38E+05 3.10E+06 
Agricultura Afl.R.Cachoeira (1) 1.75E+05 1.75E+05 1.75E+05 3.10E+06 
Agricultura Afl.R.Cachoeira (1) 4.38E+05 4.38E+05 4.38E+05 3.10E+06 
Agricultura Afl.R.Cachoeira (1) 1.75E+05 1.75E+05 1.75E+05 3.10E+06 
USUÁRIO

S Cachoeira (1) 1.40E+06 1.40E+06 1.40E+06 3.10E+06 

 

Os rios Atibaia, Atibainha e Cachoeira e afluentes Classe 2 (Tabela 7) apresentam o 

nitrato como o soluto que requer mais água para ser diluído (AC). Já para esses mesmos 

mananciais hídricos, nas porções onde são classificadas como Classe 3 (Tabela 8), as massas 

de solutos lançadas nos corpos hídricos foram menores e consequentemente os volumes de AC 

também são menores; isto pode ter sido influenciado pela pequena quantidade de usuários 

analisados. Para esta classe o indicador que requer maior volume de AC é a DBO. 

 

Tabela 7: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão dos rios Atibaia, 

Atibainha e Cachoeira e afluentes para classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do 
Rio (m3/ano) 

Departamento de 
água e esgoto 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

5.39E+0
7 5.43E+07 5.41E+0

7 1.60E+06 

Química Atibaia e Afluentes 
(2) 

1.44E+0
6 1.44E+06 1.44E+0

6 1.60E+06 

Societal S.A. 
(petroquímica) 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

5.54E+0
7 5.58E+07 5.56E+0

7 1.60E+06 

Valeo Climatização 
Brasil Ltda 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

4.70E+0
3 4.70E+03 4.70E+0

3 1.60E+06 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

1.11E+0
8 1.12E+08 1.11E+0

8 1.60E+06 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do 
Rio (m3/ano) 

Divisão Térmico 
Motor 

Hotel Taua Ltda Atibaia e Afluentes 
(2) 

1.14E+0
4 1.14E+04 1.14E+0

4 1.60E+06 

Produtos 
farmaceuticos 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

1.83E+0
5 1.83E+05 1.83E+0

5 1.60E+06 

Tinturaria E 
Estamparia Cofina 

Ltda 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

9.70E+0
3 9.60E+03 9.60E+0

3 1.60E+06 

White Martins Gases 
Industriais Ltda 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

8.80E+0
3 8.80E+03 8.80E+0

3 1.60E+06 

Agricultura Atibaia e Afluentes 
(2) 

1.20E+0
3 1.20E+03 1.70E+0

3 1.60E+06 

Keb 
Empreendimentos 

Atibaia Ltda 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

1.93E+0
5 1.93E+05 1.93E+0

5 1.60E+06 

Garopaba Construtora 
Ltda 

Atibaia e Afluentes 
(2) 

8.80E+0
3 8.80E+03 8.80E+0

3 1.60E+06 

Alvaro Ribeiro Atibaia e Afluentes 
(2) 

3.50E+0
4 3.50E+04 3.50E+0

4 1.60E+06 

Usuários Atibaia e Afluentes 
(2) 

4.50E+0
5 4.50E+05 4.51E+0

5 1.60E+06 

 

 

Tabela 8: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão dos rios Atibaia e 

afluentes para classe de enquadramento 3. 

  AC (m3)   

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão 
Departamento de 

água e esgoto 
Atibaia e Afluentes 

(3) 6.90E+03 2.45E+05 6.70E+03 1.60E+06 

Departamento de 
água e esgoto 

Atibaia e Afluentes 
(3) 2.80E+01 2.80E+01 2.80E+01 1.60E+06 

Departamento de 
água e esgoto 

Atibaia e Afluentes 
(3) 6.00E+01 6.00E+01 6.00E+01 1.60E+06 

Usuários Atibaia e Afluentes 
(3) 6.99E+03 2.45E+0

5 6.79E+03 1.60E+06 
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Todos os resultados apresentados indicam que há uma grande quantidade de massas 

de solutos no manancial hídrico e, consequentemente, um grande volume de AC, mostrando 

claramente um potencial impacto ao recurso hídrico.  

A maior concentração de indústrias está localizada na sub-bacia hidrográfica do rio 

Atibaia, dos 173 usuários analisados 53 então nesta sub-bacia. Ela está inserida no conjunto de 

sub-bacias que fazem parte da sub-bacia hidrográfica do rio Piracicaba, a qual apresenta 

municípios com os maiores números de habitantes, além de ter grande concentração de 

industrias e relevância econômica para as Bacias PCJ como um todo. 

Salienta-se que mesmo considerando-se que os mananciais hídricos sejam capazes de 

“absorver” estes solutos, o que se sabe que ocorre, pois ao longo de seus trechos os poluentes 

vão sendo diluídos pelo aporte de água de outras fontes, podendo chegar a índices de qualidade 

melhores, o que importa não é de fato que os rios possam ou não diluir os solutos neles lançados. 

A diluição, cuja aceitação está claramente refletida na legislação vigente, fere o princípio da 

responsabilidade individual sobre a sustentabilidade do uso da água, e quem a usa deve cuidar 

de seu tratamento. O cálculo da AC cria um parâmetro de comparação que permite que se 

enxergue exatamente a dimensão do efeito de cada atividade antrópica na qualidade do corpo 

hídrico e, por ser um parâmetro de comparação volumétrico, diferentemente dos valores 

comparativos de concentração, abre espaço para a valoração deste impacto.  

É essencial que as quantidades de massas geradas pelas variadas atividades venham a 

ser desprezíveis, para isso os usuários devem ser responsáveis pela conservação do recurso 

hídrico e, se a ele causam danos, devem compensá-lo por isso. 

Conhecer como as atividades humanas podem impactar a qualidade da água por pode 

ser mais fácil do que compreender a degradação de sua da quantidade, mas a AC também nos 

remete a este pensamento, uma vez que como já citado aqui, a exploração de água subterrânea 

causa déficit hídrico por dois caminhos, qualidade e quantidade. 

A AC é um conceito que objetiva mensurar a massa de soluto produzida pelas 

atividades antrópicas e qual o efeito destas para as águas, e deste modo ajudar no conhecimento 

do atual estado do corpo hídrico e propor uma melhor gestão e melhores usos das águas. Este é 

um conceito que pode ser útil no auxílio de tomadas de decisões e criação de políticas públicas 

relacionadas à governança hídrica.  

Como já citado acima, está incluído no conceito de AC aspectos relacionados à 

qualidade e à quantidade de água. Ao que diz respeito à qualidade, pode-se observar que massas 
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de solutos estão sendo geradas devido às mais variadas atividades antrópicas e descarregadas 

no recurso hídrico gerando uma carga excedente de contaminação que o manancial não 

consegue diluir, pois sua capacidade de assimilação já foi consumida (isto será comprovado por 

meio de alguns cálculos realizados neste trabalho e mostrado mais adiante).  

Já em relação à quantidade é visto que o volume de água captado e usado para 

fabricação de bens não é o mesmo que voltará a fazer parte do recurso hídrico, pois uma parte 

deste volume estará embutido no produto final, foi evaporado ou descarregado em outra fonte, 

como o caso das águas subterrâneas que dificilmente voltarão para a mesma fonte de origem. 

Deste modo, pode-se afirmar que há a necessidade de uma revisão das legislações para que 

englobem estes tipos de discussões para promover uma adequada gestão.     

Não se questiona neste trabalho se uma atividade está em desacordo com o que prevê 

a legislação ambiental, mas sim o quão eficiente é esta legislação para a conservação da 

qualidade e quantidade da água doce.  

Adicionalmente, quando se entende que o desenvolvimento econômico está direta e 

indiretamente associado ao quanto de água de qualidade está disponível para o uso, a 

conservação será uma prioridade em todos os setores da sociedade civil. A AC é um caminho 

para isso, uma vez que se objetiva, a partir de seu uso promover a equidade no setor hídrico, 

através da demonstração do quanto às atividades humanas estão impactando a água e também 

pela sugestão de se fazer uso de uma ferramenta econômica para promover a conservação da 

água.  

 

4. 6 Considerações finais do capítulo 

Diante dos resultados apresentados, torna-se claro que as diferentes atividades 

antrópicas realizadas nas Bacias PCJ oferecem risco à água dos mananciais hídricos, seja este 

risco pequeno ou grande. Para todos os casos, os volumes de AC foram elevados e indicaram 

excesso de massa de solutos na água, e a consequente ameaça à qualidade da água.  

Destaca-se que a quantidade de água também é prejudicada, uma vez que parte da água 

usada nas atividades antrópicas será incorporada ao produto final e não retornará ao corpo 

hídrico superficial com o mesmo volume. No caso das águas subterrâneas utilizadas para a 

fabricação de bens, o volume que retorna ao aquífero é zero, pois terão como destino final um 

recurso hídrico superficial.  
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A AC é um parâmetro de comparação volumétrico, diferentemente dos valores 

comparativos de concentração, e deste modo abre espaço para a discussão sobre valoração da 

água através de compensação dos impactos causados a ela. Os usuários devem ser responsáveis 

pelo uso sustentável e conservação do recurso hídrico, e propor alternativas para redução das 

AC são importantes do ponto de vista ambiental, econômico e social. 
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5. ESTUDO DE CASO: AS INDÚSTRIAS DE BEBIDAS E A ÁGUAS COMPENSÁVEL  

A indústria nacional de bebidas tem significativa importância para a economia e é um 

setor que apresenta elevado dinamismo no mercado.  Estima-se que o consumo total anual de 

bebidas no Brasil por categoria de bebidas, isto inclui cerveja, refrigerante, café, chá, água 

envasada, bebida alcoólica, sucos, entre outras, é equivalente a 246 litros por pessoa (ROSA et 

al., 2006).  

Obviamente, a água é a principal matéria prima para fabricação de bebidas. Na Tabela 

9 pode-se visualizar a participação da água na composição de cerveja, refrigerante, suco e 

vinho: 

 

Tabela 9: Porcentagem da composição de água em diferentes produtos da indústria de 

bebidas. 

 
 
 

Fonte: ROSA et al., 2006. 
 

Porém, quando se fala de um setor que tem como principal matéria prima a água, é 

inevitável considerar que o seu processo de produção pode vir a gerar um volume grande de 

efluente líquido. Independentemente do efluente vir a ser tratado e lançado em corpos hídricos 

de acordo com a legislação vigente, a retirada da água do manancial e a sua devolução ao meio 

ambiente, quer seja ela sob a forma de bebida consumida ou sob a forma do efluente tratado, 

será analisada sob a ótica de sua sustentabilidade na conceituação de Águas Compensável (AC) 

apresentada nesta tese. Diante disto, serão analisados os dados disponíveis para interpretação 

dos impactos que o setor de bebida causa a água. 

 
 
5. 1 Produção nacional de cerveja 

As indústrias cervejeiras representam significante importância para a economia 

nacional. O Brasil é o terceiro maior fabricante de cerveja do mundo, com 14,1 bilhões de litros 

por ano com consumo per capita de 62 litros, e isto rende aproximadamente 70 bilhões de reais 

de faturamento ao ano (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CERVEJA, 

CERVEJA REFRIGERANTE SUCO VINHO 
90% – 92% 85% - 90% 82% - 98% 75% - 90% 
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2015). O setor é também o décimo segundo maior gerador de empregos no país com 2,2 milhões 

de empregos e ao equivalente a 27 bilhões de reais em salários (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DA INDÚSTRIA DE CERVEJA, 2015). 

O mercado é afetado pela sazonalidade, e no caso do Brasil torna-se mais lucrativo no 

quarto trimestre do ano, devido à estação do ano e as festas comemorativas (ROSA et al., 2006). 

A Tabela 10 mostra a produção e consumo de cerveja no Brasil para um período de 14 anos, 

1990 a 2004 e para ano de 2015. 

 

Tabela 10: Produção e Consumo nacional de cerveja (1990 – 2004 e 2015). 

ANO PRODUÇÃO (L) CONSUMO 
(L/hab/ano) 

1990 5.450 (milhões) 36,1 
1991 5.800 (milhões) 38,7 
1992 4.770 (milhões) 31,3 
1993 5.090 (milhões) 32,9 
1994 6.500 (milhões) 41,5 
1995 8.000 (milhões) 50,3 
1996 8.000 (milhões) 49,7 
1997 8.100 (milhões) 49,9 
1998 8.100 (milhões) 49,2 
1999 7.800 (milhões) 46,9 
2000 8.200 (milhões) 48,5 
2001 8.450 (milhões) 49,0 
2002 8.410 (milhões) 48,2 
2003 8.220 (milhões) 46,5 
2004 8.500 (milhões) 46,8 
2015 14,1 (bilhões) 62 

Fonte: Rosa et al., 2006; CervBrasil, 2015. 
Há no mercado cervejeiro nacional uma variada gama de cervejas, sejam elas nacionais 

ou importadas, e isto representa ganho significativo na economia nacional. 

 

5. 1. 1 Consumo e poluição de água nas indústrias cervejeiras 

A fabricação de cerveja é responsável por grande consumo de água, e deste modo gera 

uma grande carga de efluente líquido. De acordo com São Paulo (2005), devido à natureza das 

operações, tais como fermentação e operações de limpeza, são grandes as vazões de efluentes 

gerados. A relação entre consumo de água e produção de cerveja irá variar de acordo com a 

infraestrutura e equipamentos das indústrias cervejeiras, sendo que, segundo São Paulo (2005), 
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as etapas que mais consomem água são: resfriamento, e lavagem. Em relação aos dados do 

Brasil, de acordo com Ambev (Processo CETESB nº 60.00809/04), para produzir 1 litro de 

bebida usam-se 3,2 litros de água. 

A distribuição do consumo de água por tipo de operação é apresentada a seguir 

(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1996 apud SÃO PAULO, 2005): 

- Operações de limpeza e desinfecção: 44%;  

- Preparo do mosto: 20%; 

- Resfriamento: 11%; e  

- Outros fins (produção de vapor, doméstico, refeitório etc.) e perdas: 25%. 

Devido às necessidades de processos de limpezas de equipamentos, pisos e garrafas, a 

produção de cerveja gera quantidades elevadas de efluentes e as características destes efluentes 

são determinadas pelo tipo de cerveja, tipo de levedura, qualidade dos processos de filtração, 

tipos de aditivos utilizados e a eficiência de operações de limpeza (SÃO PAULO, 2005).  

Tomando-se por base os valores definidos pela Ambev, são gerados 2,2 litros de 

efluente para cada 1 litro de cerveja produzida, e este efluente irá variar em quantidade e 

características para cada etapa do processo de fabricação. Por exemplo, a lavagem de garrafas 

gera grandes volumes de efluente com reduzida carga orgânica, já a fermentação e filtragem 

geram apenas 3% do volume de efluentes, mas são responsáveis por 97% da carga orgânica 

total (CANADA ENVIRONMENT, 1997).  

O efluente derivado da produção cervejeira contém alto teor de carga orgânica e de 

sólidos em suspensão (SÃO PAULO, 2005). Além disso, aproximadamente 45% da água 

utilizada na sua produção são destinadas ao enxague, e há uma perda de 1 a 5% de cerveja em 

sua produção, o que significa mais geração de efluentes (SÃO PAULO, 2005). 

A Tabela 11 apresenta informação sobre concentrações finais dos solutos que 

compõem o efluente líquido proveniente da fabricação de cerveja: DBO, DQO, nitrato e 

fósforo. Destaca-se aqui que os valores são as médias dos anos de 2006 a 2016, estes dados 

foram obtidos através do processo nº 60 00809/04 fornecido pela Ambev à CETESB. 
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Tabela 11: Concentrações dos solutos gerados a partir da produção de cerveja. 

SOLUTOS CONCENTRAÇÕES (mg/L) 
DBO  14,41 
DQO 42,90 

Nitrato 0,89 
Fósforo 4,66 

Fonte: CETESB, processo nº 60.00809/04 

 

A indústria cervejeira tem uma contínua preocupação em minimizar o volume de água 

em sua fabricação e em desenvolver técnicas que diminuam a quantidade de solutos em seu 

efluente. Além disso, alguns trabalhos já vêm sendo desenvolvidos para o uso de água residuária 

na fabricação de cerveja, exemplo disso é uma competição denominada Oregon Sustainable 

Water Challenge em Portland, Estado de Oregon (Estados Unidos), que destaca 40 diferentes 

tipos de cervejas feitos a partir de efluentes de esgoto tratado (SUSTAINABLE WATER, 

2016).  

Outro exemplo de utilização de água residuária está sendo feito em Tampa, localizado 

no Estado da Flórida (SUSTAINABLE WATER, 2016). De acordo com Patrick McIllece, 

novas tecnologias para purificar a água com segurança e eficiência são importantes, pois o 

cenário atual assim o exige, uma vez que há muitos lugares que sofrem com escassez hídrica e 

a sustentabilidade é o único caminho (SHANNON, 2016). 

Diante de todos os fatos aqui apresentados, a poupança de água, técnicas de fabricação 

e tratamentos que visem a sustentabilidade são de extrema importância para a condução do 

mercado cervejeiro. 

 

5. 2 Produção nacional de refrigerantes 

Os refrigerantes são bebidas não alcoólicas, carbonadas e com adição de aromas. São 

produzidos com mistura de água, concentrados aromatizados e açúcar ou adoçante (SÃO 

PAULO, 2005). A água passa por um tratamento para obtenção da qualidade necessária, com a 

eliminação dos sais minerais e filtragem de impurezas. Posteriormente é adicionado açúcar já 

previamente tratado – no caso de refrigerantes diet, adoçantes artificiais – formando um xarope, 

que passa por um processo de filtragem a quente e posterior resfriamento, para então receber o 

concentrado e os sabores (SÃO PAULO, 2005).  O gás carbônico é injetado na mistura 
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previamente ao engarrafamento. Os refrigerantes nacionais mais comercializados são os de 

sabor cola e guaraná, que juntos representam 75,3% dos refrigerantes vendidos (SÃO PAULO, 

2005).   

O Brasil é o terceiro maior produtor de refrigerantes do mundo, com vendas de 

aproximadamente 123.000.000.000 de litros, com um total de 14,2 bilhões de reais (CERVIERI 

JUNIOR et al., 2004), e tem consumo per capita equivalente a 64 litros por habitante por ano. 

As maiores empresas deste setor são Coca-Cola e AmBev, que em 2004 representavam 

68% do mercado consumidor (ASSOCIAÇÕA BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 

REFRIGERANTES E DE BEBIDAS NÃO-ALCOÓLICAS - ABIR, 2004). A Tabela 12 

apresenta algumas características do setor de refrigerante no Brasil referente ao ano de 2004. 

O mercado de refrigerantes no país, assim como o mercado de cerveja, também é 

bastante significativo para economia, devido ao alto consumo pela população, e só tende a 

aumentar. 

Tabela 12: Características das indústrias produtoras de refrigerante no Brasil. 

VENDAS DE REFRIGERANTES 12,2 BILHÕES DE LITROS 
Participação de mercado 

Empresas nacionais 67,5% 
Empresas Regionais 32,5% 

Participação produtos diet/light 8,5% 
CONSUMO ANUAL DE MATÉRIAS-PRIMAS NO SETOR 

Açúcar 1,196 milhão toneladas 
Laranja 122,4 mil toneladas 

Uva 12,2 mil toneladas 
Limão 9,1 mil toneladas 

FÁBRICAS NO PAÍS 
Empregos diretos 60.000 

Empregos indiretos 520.000 
Pontos-de-venda 1.000.000 

Marcas de refrigerantes 3.500 
Fonte: ABIR, 2004. 

 

5. 2. 1 Consumo e poluição de água nas indústrias de refrigerantes  

Os dados sobre os efluentes gerados a partir da fabricação de refrigerantes indicam 

que estes são proporcionalmente menores do que aqueles gerados pelo setor cervejeiro, pois o 

potencial poluidor é menor, o processo de produção é em planta conjunta com a cerveja, sendo 
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este mais simples, pois envolve somente o tratamento de água e adição de solutos, sem 

fermentação, filtragem, como é o caso da fabricação de cerveja (SÃO PAULO, 2005). 

As características dos solutos do efluente também são bastante parecidas com os das 

cervejarias: elevada carga orgânica, sólidos em suspensão e resíduos gerados a partir de 

vasilhames (SÃO PAULO, 2005). As características dos solutos são apresentadas na Tabela 13 

(processo nº 60 00809/04 - CETESB), destaca-se que os valores são os mesmos apresentados 

para a produção de cerveja, pois a fábrica analisada é em planta conjunta (produção conjunta 

de cerveja e refrigerante). 

 

Tabela 13: Concentrações dos Solutos gerados a partir da produção de refrigerantes. 

 
 

 

 
 

Fonte: 
CETESB, processo nº 60.00809/04 

 

5. 3 Levantamentos e processamentos dos dados 

Dados de produção de cerveja nas Bacias PCJ são escassos e, diante disto, para 

realização dos cálculos das AC foram utilizados os dados disponibilizados pela CETESB, de 

apenas uma fábrica de produção de cerveja. Esta fábrica está localizada no Município de 

Jaguariúna e pertencente à sub-bacia hidrográfica do rio Jaguari.  

A produção anual de cerveja da fábrica analisada é equivalente a 800.000.000 litros de 

cerveja por ano e este valor produz o equivalente a 1.760.000.000 litros de efluente por ano. De 

acordo com o Processo CETESB nº 60.00809/04, referente à fábrica analisada neste estudo, 

para cada 1 litro de cerveja produzido são utilizados 3,2 litros de água, e consequentemente são 

gerados 2,2 litros de efluente. Estes dados foram utilizados para o cálculo do volume anual de 

efluente gerado pela cervejaria. 

A Tabela 13 contém as Cmax dos principais solutos (ou indicadores) que compõem o 

efluente líquido produzido pelo setor cervejeiro, que são: DQO, nitrato e fósforo (SÃO PAULO, 

1992 apud SÃO PAULO, 2005). Para os limites de Cmax no corpo hídrico foram utilizadas: 

SOLUTOS CONCENTRAÇÕES (mg/L) 
DBO  14,41 
DQO 42,90 

Nitrato 0,89 
Fósforo 4,66 



	 	

76	

	

Resolução 357/2005 para nitrato e fósforo, e a Deliberação Normativa Conjunta do Conselho 

Estadual de Política Ambiental – COPAM do Estado de Minas Gerais (COPAM/CERH 

01/2008) para DQO. Utilizaram-se estas duas legislações devido à falta de dados disponíveis 

em uma única fonte. Para conhecer se há excesso de soluto no rio Jaguari comparou-se as AC 

com dados de vazão deste rio.  

Com o volume de efluente gerado pela fábrica de cerveja e as Cmax para cada soluto, 

puderam-se calcular as massas (M) dos solutos lançados no corpo hídrico (multiplicando o 

volume pela concentração). Posteriormente, as AC foram definidas dividindo-se a M pela Cmax 

de cada soluto. Além disso, foram feitos os cálculos considerando as classes de enquadramento 

do corpo hídrico (Classes 1, 2 e 3). 

Em relação à produção de refrigerante, identificou-se nove indústrias localizadas nas 

Bacias PCJ, porém, dados sobre a produção de refrigerantes e o consumo de água por estas 

indústrias não foram encontrados.  

Deste modo, optou-se por calcular e analisar os dados disponíveis pela mesma fábrica 

de produção de cerveja, uma vez que esta é uma fábrica mista, produz tanto cerveja como 

refrigerante. Por meio dos dados obtidos no Processo CETESB nº 60.00809/04, verificou-se 

que a fábrica produz em média 324.000.000 litros de refrigerante por ano e este valor é 

responsável por gerar o equivalente a 712.800.000 litros de efluente líquido anualmente. 

Utilizou-se o mesmo princípio adotado para o cálculo do efluente proveniente de cervejarias, 

ou seja, 3,2 litros de água para produzir 1 litro de refrigerante e 1 litro de refrigerante irá gerar 

2,2 litros de efluente líquido. 

A Tabela 15 contém as Cmax dos principais solutos (ou indicadores) que compõem o 

efluente líquido produzido pela indústria de refrigerantes, sendo estes: DQO, nitrato e fósforo 

(CETESB, processo nº 60.00809/04). Para os limites de concentrações dos solutos no corpo 

hídrico foram utilizados: Resolução CONAMA 357/2005 e COPAM/CERH 01/2008. 

Posteriormente calcularam-se as massas dos solutos e as AC para produção de refrigerante 

(como realizado para cerveja). E também foram feitos os cálculos por classe de enquadramento 

do corpo hídrico (Classes 1, 2 e 3). 
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5. 4 Resultados e discussões 

Após o processamento dos dados os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 14, 

na qual há os volumes de AC para DQO, nitrato e fósforo derivados do efluente líquido da 

indústria de produção de cerveja. 

 

Tabela 14: Águas Compensável (AC) anuais para os solutos e indicadores da indústria de 

cerveja e a vazão do rio Jaguari. 

 AC (L)  
RIO DQO NITRATO FÓSFORO VAZÃO (L/ano) 

Jaguari (1) 419.4E+6 820.2E+6 15.7E+9 3.7E+9 
Jaguari (2) 419.4E+6 820.2E+6 15.7E+9 3.7E+9 
Jaguari (3) 419.4E+6 820.2E+6 10.4E+9 3.7E+9 

() = classe do rio 

 

Os resultados mostraram que os valores de AC elevadas, indicando deste modo excesso 

de massa de soluto na água; destaca-se aqui que o fósforo é o que apresentou maior volume de 

AC. Tomando como exemplo uma garrafa de cerveja de 600 ml, o volume de AC para o soluto 

fósforo em um rio classe 1 e 2 seria ao equivalente a 26.100.000.000 garrafas de cervejas ou 

para um rio classe 3 isto seria igual a 17.333.333.333 garrafas de cervejas, ou seja, é um valor 

significativamente alto de água que poderia ser poluída.  

Por extensão, pode-se dizer que o processo de tratamento, ainda que dentro dos padrões 

ambientais de lançamento estabelecidos por lei, não é sustentável por si só, pois vai depender 

da diluição de água nova proveniente de outras fontes rio abaixo. Pode-se perceber que há uma 

variação dos resultados da AC para o fósforo quando o rio é Classe 1 e 2 para quando o rio é 

Classe 3, isto deve-se ao fato das Cmax serem diferentes para esta classe de rio.   

Devido à escassez de dados, nesta pesquisa analisou-se somente uma fábrica de 

produção de cerveja, porém não existe apenas esta fábrica nas Bacias PCJ e ela também não é 

a única responsável por lançar no corpo hídrico massas de soluto.  

A Tabela 15 apresenta os resultados das AC para a produção de refrigerante e a vazão 

do Jaguari. 
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Tabela 15: Águas Compensável (AC) anuais para os solutos e indicadores da indústria de 

refrigerante e as vazões dos rios. 

 AC (L)  
RIO DQO NITRATO FÓSFORO VAZÃO (L/ano) 

Rio Jaguari (1) 166.7E+6 332.2E+6 6.3E+9 3.7E+9 
Rio Jaguari (2) 166.7E+6 332.2E+6 6.3E+9 3.7E+9 
Rio Jaguari (3) 166.7E+6 332.2E+6 4.2E+9 3.7E+9 

() = classe do rio 

 

Os resultados das AC para os solutos e indicadores mostram que há carga poluidora 

excedente no recurso hídrico, o fósforo também foi o soluto que apresentou maior AC, similar 

aos resultados apresentados para produção de cerveja. O mesmo exemplo anteriormente 

apresentado aplica-se aqui, se considerarmos uma lata de refrigerante de 350 ml o volume de 

AC seria o suficiente para encher 180.000.000 latas de refrigerante (6.3E+9L de AC). 

Assim, as massas de solutos lançados por este setor industrial são superiores à 

capacidade de assimilação do recurso hídrico, o que indica que as atividades antrópicas acabam 

por descarregar nos mananciais hídricos cargas de solutos que excedem a capacidade de 

diluição, prejudicando-o.  

Embora não tenha sido realizado seu cálculo neste capítulo, uma importante questão a 

se destacar é que a AC não é gerada somente através do processo de produção destas bebidas 

e, por conseguinte efluente líquido, mas também pelo consumo dos seus produtos finais, uma 

vez que no final do processo isto poderá voltar para o meio ambiente líquido em forma de 

resíduo, caso não haja um eficiente tratamento do efluente. 

A comparação com a vazão do rio serve apenas para comparação da capacidade de 

diluição imediata pelo recurso hídrico, porém o método aqui proposto é muito distinto, ou seja, 

quer o rio tenha ou não capacidade de assimilação do efluente, o volume de AC mostra o volume 

de água impactada sem compensação direta pelo gerador da massa lançada. Deve-se diminuir 

de forma considerável a massa de poluentes produzida pelas atividades humanas para se obter 

um meio ambiente sustentável, caso contrário essa massa sempre tenderá para o aumento. 

As indústrias de água engarrafada também são importantes contribuintes para a 

elevação de AC, uma vez que podem gerar AC por meio de dois possíveis caminhos, o primeiro, 

seguindo o mesmo exemplo da indústria de cerveja e refrigerante, e o segundo por meio da 

eventual depleção do aquífero. Como muitas vezes a água utilizada para a fabricação de bebidas 
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não é retirada de recursos hídricos superficiais e sim de aquíferos, esta água dificilmente 

retornará para seu local de armazenamento original, ou seja, para o meio ambiente subterrâneo. 

Assim, se há retirada de água subterrânea, mas não há recarga suficiente correspondente, o ciclo 

hidrológico não permanece em equilíbrio. Redução da AC significa diminuição da massa de 

solutos na água e, em última análise, seu retorno para os aquíferos, os nossos maiores e mais 

importantes reservatórios naturais.  

Como se pôde observar na produção de bebidas, destacando-se novamente que mesmo 

fazendo tudo de acordo com o previsto pelas leis ambientais, o tratamento pode não ser 

totalmente eficiente em muitos casos e isto irá gerar sempre um déficit, seja em termos de 

qualidade ou de quantidade. Na qualidade, pois o rio exige tratamentos melhores e/ou leis mais 

restritivas, e na quantidade, pois em grande parte o volume captado não retorna para o corpo 

hídrico que foi retirado, quer seja no rio ou recarregado no aquífero, uma vez que parte deste 

volume irá compor o produto final.  

Propor alternativas para promover um ganho ambiental diante deste cenário é 

primordial, e isto seria realizado por meio de técnicas de tratamentos mais eficientes, recargas 

induzidas e compensações ambientais para o impacto causado a água. Um novo setor que 

pratique tais técnicas poderia surgir, e também a criação de ferramentas econômicas poderia ser 

uma possiblidade para promover a conservação do meio ambiente hídrico, e diante disso tornar 

o uso da a água de fato mais sustentável.  

Uma vez que o volume de AC corresponde a um volume virtual, ele pode ser 

negociável em termos de compensação ambiental hídrica. Virtual devido ao fato de ser a água 

que poderá no futuro ser contaminada devido a massas de solutos geradas pelas mais variadas 

antrópicas. Assim, a recarga artificial ou induzida em aquíferos poderia ser realizada em locais 

distintos daquele de sua captação. Aqui surge a possibilidade da injeção de água em diferentes 

bacias hidrográficas, talvez pensando em regiões que apresentem escassez de água doce, quer 

seja para produção de bens ou mesmo para consumo público da água. Mas para que tudo isto 

seja alcançado é necessário o auxílio dos órgãos gestores, que são os responsáveis por promover 

a gestão hídrica.  
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5. 5 Considerações finais do capítulo 

As indústrias de bebidas consomem elevada quantidade de água, e em consequência é 

também gerado uma grande quantidade de massa de soluto. Os cálculos das AC evidenciaram 

que por mais que o uso de água para a fabricação de cerveja e refrigerante seja relativamente 

baixo, 3,2 litros de água para cada 1 litro de bebida e 2,2 litros de efluente gerado, há ainda um 

impacto ao meio ambiente hídrico.  

O fósforo foi o soluto com maior AC, ou seja, requer maior volume de água para sua 

diluição, e por isso meios de tratamentos que reduzam este soluto, bem como todos os outros, 

no efluente líquido final são importantes. Destaca-se aqui que é necessária mais transparência 

em relação ao compartilhamento de dados, pois a dificuldade por parte das indústrias em relação 

à distribuição das informações ainda é um desafio a ser superado.  

A AC para o setor de bebida mostrou-se uma eficiente ferramenta para identificar a 

quantidade de massa de solutos gerados e o consequente volume de água impactado. O setor de 

bebida, em especial cerveja e refrigerante, é grande contribuinte para a economia nacional e sua 

produção só tende a aumentar, por isso fazer o adequado uso da água é fundamental para a 

manutenção de um meio ambiente hídrico de qualidade. 
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6. ESTUDO DE CASO: AS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS E A ÁGUA 

COMPENSÁVEL 

No cenário atual a preocupação com o meio ambiente é notória, as indústrias além de 

prezarem pela boa qualidade de seus produtos são hoje em dia cobradas pela manutenção de 

um meio ambiente sadio.  

A introdução de legislações e normas para gerenciamento ambiental, como exemplo 

pode-se citar a ISO 14.000, representam importantes instrumentos para implantação de medidas 

que visem à redução do impacto ambiental. As empresas caminham para um novo cenário, onde 

não só a produção é importante, mas também a forma como produzem e quanto de resíduos 

geram. A preocupação em relação às fontes de poluição a fim de minimizar a produção de 

resíduos está mais evidente.   

Como já mencionado por The Economist (2016), nada é mais útil do que a água, pois 

ela é necessária em todas as atividades a serem desenvolvidas, seja sua participação direta ou 

indireta, e por isso há a necessidade de seu gerenciamento de forma mais eficiente, uma vez 

que a demanda por água de qualidade pode superar a oferta.  

Com a elevação da renda de um país ou de uma pessoa, é natural que o consumo de 

bens também se eleve, e deste modo também o consumo de água, porém esta água muitas vezes 

consumida em forma de produto não retornará para o meio ambiente hídrico com a devida 

qualidade e quantidade, pois parte desta água será incorporada no produto final ou evaporada e 

parte voltará ao sistema com inferior qualidade (THE ECONOMIST, 2016).  

As indústrias de alimentos destacam-se por serem grandes usuárias de água e 

contribuem de forma significativa para o impacto aos recursos hídricos. Modos de produção 

que visem a conservação e a poupança de água tornam-se fundamentais. Ferramentas que 

auxiliem nestas questões são importantes, assim o conceito AC é uma ferramenta desenvolvida 

para entender como a produção de bens e serviços pode prejudicar o recurso hídrico, e estes 

incluem a produção de alimentos. 

 



	 	

82	

	

6. 1 Indústria de lácteos 

6. 1. 1 Produção nacional de lácteos 

O setor de laticínio é um dos mais promissores segmentos da indústria de alimentos, 

sendo superado somente pelo setor de produção de carnes e café/cereais (RIBEIRO & 

LACERDA, 2013).   

Em 2010 a produção mundial de leite foi equivalente a 695,7 bilhões de litros, deste 

total 4,42% ou 30,7 bilhões de litros de leite foram produzidos no Brasil, e em um período de 

10 anos, 2000 a 2010, a produção mundial de leite cresceu anualmente 4,4% (BRASIL, 2017). 

De acordo com Brasil (2017), a produção total de leite por fazenda no Brasil aumentou 

aproximadamente 3,7 kg de leite por dia. 

No ano de 2009 o Brasil foi o sexto maior produtor mundial de leite. As regiões 

Sudeste e Sul concentram a maior parte da produção brasileira, são os maiores centros de 

consumo e também estão localizadas a maioria das indústrias de laticínio (BRASIL, 2017). 

Entre os Estados, Minas Gerais é o maior produtor de leite do país e é responsável por 30% da 

produção nacional; em segundo lugar destaca-se o Estado de São Paulo com 13% (GOMES, 

1999). O Estado de Minas Gerais foi sede da primeira indústria de laticínio do país e também 

da América do Sul (CASTRO, 2007), o que mostra a sua acentuada importância em relação à 

indústria leiteira do Brasil, e no estado que lidera a produção de leite e derivados predominam 

também as micros e pequenas indústrias. 

De acordo com Castro (2007) estima-se que 37,3% do leite produzido no Brasil no ano 

de 2002 foi consumido e processado sem a fiscalização do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 

o que indica que há muitas indústrias operando em desacordo com as legislações vigentes. No 

Estado de Minas Gerais isto pode ser ainda mais grave, devido à fabricação dos chamados 

queijos artesanais produzidos sem inspeção e fiscalização. Por ser o maior produtor de leite e 

derivados do país, no Estado Minas Gerais estão concentrados os maiores centros produtores: 

Nestlé, Danone, Itambé, Cotochés, Barbosa & Marques, Vigor, entre outras (CASTRO, 2007). 

De acordo com Salomão & Alves (2013), o setor de lácteos tem significativa 

importância econômica e social para o país, envolvendo mais de 1,3 milhão de estabelecimentos 

em todo o território nacional. 

No cenário atual, o produto lácteo que consome maior volume de leite é o queijo, e 

este origina um grande volume de soro (CARVALHO, PERRONE & CORREIA, 2013).  Este 
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coproduto é utilizado na produção de bebidas lácteas, doce de leite, soro em pó, ricota e, 

sobretudo, destinado à alimentação animal; recentemente, as empresas têm buscado produtos 

derivados do soro com alto valor agregado (CARVALHO, PERRONE & CORREIA, 2013).  

Segundo Otávio A. C. de Farias, especialista no mercado de lácteos e ingredientes do leite, o 

mercado de proteínas do soro de leite movimenta anualmente cerca de 3,8 bilhões de dólares 

(CARVALHO, PERRONE & CORREIA, 2013). 

O aumento de renda faz com que também haja aumento na demanda de lácteos, o que 

se torna promissor para o setor de leite e derivados. Segundo o diretor sênior de política da FAO 

(Food and Agriculture Organization), Michael Griffin, à medida que as pessoas têm elevação 

em suas rendas, elas tendem a consumir mais produtos, incluindo os lácteos (CARVALHO, 

PERRONE & CORREIA, 2013). 

Devido à grande contribuição para economia brasileira, as indústrias de produção de 

lácteos vêm passando por acentuada modernização para melhor atender o centro consumidor 

nacional e também internacional.  

 

6. 1. 2 Consumo e poluição da água na indústria de lácteos 

Novas práticas de gestão de resíduos gerados a partir do processo de produção têm 

contribuído para sustentabilidade no setor industrial, e isto não é diferente quando se trata da 

indústria de alimentos.  O segmento de laticínio tem seguido esta tendência e buscado melhores 

tecnologias para minimizar tanto o custo como também o impacto ao meio ambiente (CASTRO, 

2007). 

De acordo com Machado, Freire & Silva (2001), os principais impactos ambientais 

das indústrias de laticínios são as grandes quantidades de efluentes líquidos com elevada carga 

orgânica, resíduos sólidos e emissões atmosféricas, e a destinação da parcela não aproveitada 

de soro de queijo, com lançamento diretamente no corpo d’água, e isto representa a principal 

fonte de poluição ambiental deste setor. 

Os efluentes líquidos de laticínios são originários das diversas atividades deste setor, 

contendo leite e derivados, detergentes, desinfetantes, areia, lubrificantes, açúcar, pedaços de 

frutas, essências e outros condimentos diluídos nas águas de lavagem de equipamentos, 

tubulações, pisos e demais equipamentos da indústria (MACHADO, FREIRE & SILVA, 2001). 

Os resíduos sólidos gerados incluem embalagens plásticas e de papel, bombonas plásticas, lixo 
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doméstico, cinzas de caldeiras, aparas de queijo, metais e vidros (MACHADO, FREIRE & 

SILVA, 2001).   

As emissões atmosféricas são provenientes da queima de combustíveis nas caldeiras, 

a óleo ou à lenha, cujo vapor é usado para a limpeza e desinfecção de pisos e equipamentos, e 

em etapas do processo produtivo, como a pasteurização do leite e a fabricação de queijos 

(MACHADO, FREIRE & SILVA, 2001).   

A indústria de laticínio consome grande quantidade de água no processamento de seus 

produtos e para limpeza, e isto faz com que haja vazões elevadas de efluentes. De acordo com 

Saraiva (2009), são gerados de 1,1 m3 a 6,8 m3 de efluentes por m3 de leite processado, o qual 

contém nutrientes, poluentes orgânicos persistentes e agentes infectantes. Ainda segundo a 

autora há a necessidade de implantação de sistema de tratamento de efluentes planejado e 

eficiente para uma produção mais sustentável.  

Segundo Castro (2007), o soro é aproximadamente cem vezes mais poluente quando 

comparado ao esgoto doméstico. Em uma fábrica cuja produção seja de aproximadamente 

30.000 litros de soro por dia irá poluir o equivalente ao lançamento de esgoto de uma cidade de 

150.000 habitantes (MACHADO et al., 2002). 

A DBO do soro pode variar de 25.000 mg/L a 120.000 mg/L, ressalta-se que no soro 

está contido aproximadamente metade dos sólidos de leite integral (FUNDAÇÂO ESTADUAL 

DO MEIO AMBIENTE, 2003). Segundo Saraiva (2009), o soro é subproduto do processamento 

de queijo, caseína e diversos produtos de leite acidificado, e 75 a 85% do volume do leite para 

fabricação de queijos dão origem ao soro.  

De acordo com os estudos de Saraiva (2009), para fabricação de 1 kg de queijo são 

precisos 10 litros de leite, que resulta em 9 kg de soro. Estima-se que a produção nacional de 

queijo em 2014 foi de 1.100.000 toneladas, sendo que a indústria de queijos industrializou cerca 

de 11 bilhões de litros de leite (SCARELLI, 2015). Assim, desta quantidade de queijo 

produzido no ano de 2014 resultaria em 9.900.000.000 kg de soro.  As características do soro 

irão depender de uma série de fatores, tais como o tipo de queijo, tratamento térmico e manuseio 

(SARAIVA, 2009), e com isto o descarte inapropriado do soro derivado do queijo afetará a 

qualidade do efluente líquido e em consequência o meio ambiente. Algumas alternativas para 

o aproveitamento do soro são a fabricação de ricota, de bebida láctea, de soro concentrado, de 

soro em pó e de soro para alimentação animal (MACHADO, SILVA & FREIRE, 2001). A  
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Tabela 16: Qualidade do efluente líquido em indústrias com instalações com recuperação de 

soro e com instalações sem recuperação de soro. 

Parâmetros (mg/L) Instalação com 
Recuperação do Soro 

Instalação sem 
Recuperação do Soro 

DBO 2 397 5 312 
DQO 5 312 20 559 

Gorduras 96 463 
N total 90 159 
P total 26 21 

Fonte: European Commission – Integrated Pollution Prevention and Control, 2006. 

 

Os valores de características físico-químicas dos efluentes de lácteos são aproximados, 

pois para se obter valores reais teria que se examinar com maior detalhe a linha de 

processamento específica de uma indústria. Segundo Saraiva (2009), o principal parâmetro para 

análise é a DBO, além disso, é o parâmetro fundamental para definir o tipo de tratamento do 

efluente. Outro parâmetro importante é a razão DBO/DQO, os efluentes brutos de laticínios 

apresentam valores entre 0,50 e 0,70; valores superiores a essa faixa indicam efluentes 

incomuns (SARAIVA, 2009). 

Silva (2011) diz que a vazão diária de efluentes líquidos nas indústrias de laticínios é 

geralmente avaliada pelo volume de efluente líquido gerado dividido pelo volume de leite 

recebido. O autor salienta que há outra forma de estimar o volume de efluente produzido, este 

é pelo conhecimento do volume de água consumido, o valor da relação entre a vazão de 

efluentes líquidos e a vazão de água consumida por produtos lácteos, e esta razão deve situar-

se entre 0,75 e 0,95.  

A Tabela 17 apresenta as máximas concentrações dos solutos que compõem os 

efluentes líquidos conforme a Resolução CONAMA 430/2011, e DN COPM/CERH de 

01/2008. Foram utilizadas diferentes legislações, pois como na Resolução CONAMA 

430/2011, que é a resolução para lançamento de efluentes, não havia os valores de 

concentrações para todos os solutos, optou-se por também utilizar esta outra legislação.  
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Tabela 17: Concentrações máximas dos solutos no corpo hídrico. 

 
 

O tratamento para o efluente líquido de lácteos deve ser constituído de tratamento 

preliminar, para separação de sólidos grosseiros contidos nos despejos, um tratamento primário, 

para remoção de sólidos em suspensão e gorduras, e a consequente redução na concentração de 

DBO e, finalmente, um tratamento secundário, onde ocorrerá a redução da matéria orgânica, 

através de processos biológicos (FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2011) 

As unidades de tratamento encontradas nas estações de tratamento de efluentes em 

indústrias de laticínios podem ser: a) tratamentos primários, como o uso de grades simples 

usadas para retirada de sólidos grossos, desarenadores para retirada de areia oriundas das 

operações de lavagem; para remoção de gordura em estado livre são utilizadas caixas comuns 

de gordura com remoção manual ou com raspadores, e no caso de formação de emulsão deve-

se utilizar produtos químicos; e b) tratamentos secundários que envolvem processos biológicos, 

tais como filtro anaeróbio; filtro biológico; lagoas de estabilização; lodos ativados convencional 

e reator anaeróbio de fluxo ascendente; e manta de lodo (MACHADO, SILVA & FREIRE, 

2001). 

Modernização e técnicas mais sustentáveis de processamentos de leites e seus 

derivados são extremamente importantes para a redução de efluentes líquidos produzidos por 

este setor, e consequentemente redução de solutos depositados no corpo hídrico. 

 

6. 2 Indústria de abate animal 

6. 2. 1 Produção nacional de abate animal 

A indústria de abate inclui estabelecimentos responsáveis pelo abate bovino, suínos e 

aves, estabelecimentos responsáveis pela industrialização da carne como produtos, e posterior 

Parâmetro Valor Máximo de acordo 
com a legislação (mg/L) Fonte 

DBO 120 Resolução CONAMA 430/2011 
DQO 180 DN COPM/CERH 

Sólidos em suspensão 100 DN COPM/CERH 
Óleo e graxas 50 Resolução CONAMA 430/2011 

Nitrogênio total 20 Resolução CONAMA 430/2011 
Fósforo total 0.1 Resolução CONAMA 357/2005 
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processamento e comercialização no mercado consumidor (FUNDAÇÃO ESTADUAL DO 

MEIO AMBIENTE, 2010). Uma indústria pode realizar o abate, industrialização e 

processamento, ou somente ser responsável pelo abate da carne. 

De acordo com a Fundação Estadual Do Meio Ambiente (2010), a indústria de abate 

pode ser dividida em três categorias: a) frigoríficos: estabelecimentos responsáveis pelo abate 

de animais comercializados em açougues e visam o fornecimento de carne resfriada, podendo 

dispor ou não instalações para aproveitamento dos subprodutos não comestíveis; b) indústria 

de carne e derivados: estabelecimentos responsáveis pela industrialização de carnes 

comercializadas em açougues, com ou sem instalações para abate dos animais e, se necessário, 

dotados de instalações de resfriamento e equipamentos para preparo do subproduto não 

comestível; e c) indústria de produtos não comestíveis ou graxarias: estabelecimentos que 

manipulam os subprodutos e resíduos de origem animal para preparo de produtos não 

alimentícios. As graxarias podem ser ou não integradas aos frigoríficos e as indústrias de carne 

e derivados. 

O volume de abate animal é caracterizado por ter uma variação sazonal, com variação 

no abate de bovinos, suínos e aves ao longo do ano. De acordo com Brasil (2016), o abate de 

bovinos para o primeiro trimestre de 2016 foi de 7,29 milhões de cabeças de animais, sendo 

que este valor foi 5,8% menor que o registrado no mesmo período em 2015. Em relação à 

produção de carcaça animal foram produzidos 1,8 milhões de toneladas e este valor também se 

caracteriza por ser 6,9% menor que o registro no trimestre anterior e 2,3% menor em relação 

ao mesmo período em 2015. 

A Tabela 18 apresenta a quantidade e peso total de carcaças de bovinos abatidos e 

variação trimestral para o Brasil e Unidades da Federação, no primeiro trimestre de 2015 e 

2016. 

 

Tabela 18: Quantidade e peso total de carcaças de bovinos abatidos e variação trimestral - 

Brasil e Unidades da Federação (primeiro trimestre de 2015 e 2016). 

Unidades da 
Federação 

Bovinos Abatidos 
Quantidade (cabeças) Peso das carcaças (toneladas) 

1º trimestre 
de 2015 

1º trimestre 
de 2016 

Variaçã
o (%) 

1º trimestre 
de 2015 

1º trimestre 
de 2016 

Variaçã
o (%) 

Brasil 7.739.650 7.292.770 -5,.8 1 837.936 1.795.038 -2,3 
Rondônia 507.114 518.969 2,3 120.134 129.024 7,4 
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Unidades da 
Federação 

Bovinos Abatidos 
Quantidade (cabeças) Peso das carcaças (toneladas) 

1º trimestre 
de 2015 

1º trimestre 
de 2016 

Variaçã
o (%) 

1º trimestre 
de 2015 

1º trimestre 
de 2016 

Variaçã
o (%) 

Acre 100.192 110.522 10,3 22.367 25.561 14,3 
Amazonas 56.686 57.889 -1,4 11.891 12.757 7,3 
Roraima x 15.511 x 3.821 3.594 -6,0 

Pará 675.132 666.119 -1,3 160.425 162.072 1,0 
Amapá x X x x x x 

Tocantins 276.276 260.688 -5,6 66.331 63.188 -4,7 
Maranhã 199.488 194.226 -2,6 47.269 45.761 -3,2 

Piauí 32.043 28.798 -10,1 5.535 5.093 -8,0 
Ceará 54.766 48.766 -11,0 10.282 9.039 -12,1 

Rio Grande do 
Norte 25.101 21.632 -13,8 4.986 4.303 -13,7 

Paraíba 16.653 19.889 19,4 x 4.355 x 
Pernambuco 76.104 68.260 -10,3 16.826 16.019 -4,8 

Alagoas 38.797 35.857 -7,6 8.533 8.055 -5,6 
Sergipe 21.387 20.465 -4,3 5.620 5.318 -5,4 
Bahia 304.759 263.798 -13,4 70.840 63.871 -9,8 

Minas Gerais 735.774 620.887 -15,6 164.836 146.504 -11,1 
Espírito Santo 85.900 80.712 -6,0 19.624 18.722 -4,6 
Rio de Janeiro 51.047 37.842 -25,9 11.503 8.771 -23,7 

São Paulo 769.455 711.748 -7,5 195.781 189.340 -3,3 
Paraná 279.308 293.538 5,1 65.354 71.283 9,1 

Santa Catarina 101.935 103.820 1,8 22.632 23.276 2,8 
Rio Grande do 

Sul 428.797 460.569 7,4 92.858 100.697 8,4 

Mato Grosso do 
Sul 922.225 858.270 -6,9 225.420 215.473 -4,4 

Mato Grosso 1.160.732 1.117.319 -3,7 284.350 291.547 2,5 
Goiás 764.324 648.244 -15,2 188.445 165.186 -12,3 

Distrito Federal 20.251 X x 5.011 x x 
Fonte: Brasil, 2016 

 
 

Para suínos, no primeiro semestre de 2016 foram abatidos 10,6 milhões de cabeças; 

este valor apresentou um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período no ano de 2015 

(BRASIL, 2016). Já o peso acumulado das carcaças os números chegaram a 878 mil toneladas, 

apresentando uma elevação de 10,5% em relação ao mesmo período no ano anterior. 

A Tabela 19 apresenta a quantidade e peso total de carcaças de suínos abatidos e 

variação trimestral para o Brasil e Unidades da Federação, no primeiro trimestre de 2015 e 

2016. 
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Tabela 19: Quantidade e peso total de carcaças de suínos abatidos e variação trimestral - 

Brasil e Unidades da Federação (primeiro trimestre de 2015 e 2016). 

Unidades da 
Federação 

Suíno Abatidos 
Quantidade (cabeças) Peso das carcaças (toneladas) 

1º trimestre 
de 2015 

1º trimestre 
de 2016 

Variação 
(%) 

1º trimestre 
de 2015 

1º trimestre 
de 2016 

Variação 
(%) 

Brasil 9.177.863 10.061.410 9,6 794.844 878.004 10,5 
Rondônia X 4 369 x x 280 x 

Acre 3.069 7.738 152,1 135 761 464,0 
Amazonas X X x x x x 

Pará 1.601 1.408 -12,1 75 59 -21,8 
Tocantins X X x x x x 
Maranhã 3.120 3.097 -0,7 213 223 4,7 

Piaui 6.874 7.987 16,2 308 305 -1,2 
Ceará 29.926 28.611 -4,4 2.103 2.142 1,8 

Rio Grande do 
Norte 3.531 3.399 -3,7 200 204 1,8 

Paraíba 1.510 1.595 5,6 55 70 28,9 
Pernambuco 20.799 17.765 -14,6 1.102 939 -14,8 

Alagoas 7.229 6.489 -10,2 334 309 -7,7 
Sergipe 3.188 3.206 0,6 215 207 -3,8 
Bahia 29.032 30.434 4,8 1.983 2.523 27,2 

Minas Gerais 1.204.657 1.270.236 5,4 100.703 105. 231 4,5 
Espiríto Santo 45.109 61.556 36,5 3.603 5.131 42,4 
Rio de Janeiro 5.317 4.200 -21,0 456 365 -20,1 

São Paulo 461.487 500.394 8,4 36.741 39.939 8,7 
Paraná 1.759.297 1.996.372 13,5 155.053 172.585 11,3 

Santa Catarina 2.417.691 2.576.586 6,6 212.539 232.820 9,5 
Rio Grande do 

Sul 1.872.235 2.095.586 11,9 161.607 185.761 14,9 

Mato Grosso do 
Sul 339.816 371.895 9,4 30.412 33.652 10,7 

Mato Grosso 476.552 553.535 16,2 42.423 48.469 14,3 
Goiás 422.064 449. 735 6,6 39.319 40.518 3,1 

Distrito Federal 59.485 63.847 7,3 4.992 5.424 8,6 
Fonte: Brasil, 201 

 

O significativo aumento no abate de suínos deve-se ao fato do aumento no abate de 17 

das 25 Unidades da Federação participantes da pesquisa, segundo o IBGE (2016), sendo estas: 

Paraná, com aumento de 237,08 mil cabeças, Rio Grande do Sul, aumento de 223,35 mil 

cabeças, Santa Catarina, com 158,90 mil cabeças a mais, Mato Grosso, aumentou 76,98 mil 
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cabeças, Minas Gerais apresentou um aumento de 65,58 mil cabeças, São Paulo teve um 

aumento de 38,91 mil cabeças, Mato Grosso do Sul com aumento de 32,08 mil cabeças e Goiás 

mostrou um aumento de 27,67 mil cabeças. Os principais líderes em relação ao abate de suínos 

foram os Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) (BRASIL, 2016), 

no primeiro semestre de 2016 as exportações de carne suína apresentaram aumento do volume 

in natura e queda do faturamento, esta queda se explica pela queda dos preços internacionais. 

As exportações brasileiras tiveram a Rússia como o principal destino (41,7% do volume 

exportado), além de Hong Kong (20,6%), China (7,8%), Cingapura (7,1%) e Angola (4,4%).  

 

6. 2. 2 Consumo e poluição da água na indústria de abate animal 

Um dos principais segmentos da indústria de alimentos é o setor de carne, deste modo 

é também grande responsável pela contaminação hídrica, mais da metade do consumo de água 

em abatedouros irão descarregar posteriormente como efluentes líquidos. 

A atividade que mais consome água na indústria de abate é a lavagem (SÃO PAULO, 

2006). Plantas para exportação necessitam de práticas de higiene mais rigorosas, uso de água 

fresca e potável para todas as operações de lavagem e secagem. Além disso, o uso da água irá 

variar bastante em função: do tipo de unidade, tipos de equipamentos e tecnologias empregadas, 

e processos operacionais. As Tabelas 20 e 21 apresentam o consumo de água em abatedouros 

e frigoríficos bovinos e suínos. 

As características dos efluentes líquidos no setor de abate podem variar de acordo com 

a instalação, tipo de processamento e tipo de animal abatido, e o alto consumo de água gera 

grandes volumes de efluentes, sendo que 80 a 95% da água consumida são descarregadas como 

efluentes líquidos (CONSULTING ENGINEERS AND PLANNERS AS, 2000 apud SÃO 

PAULO, 2006). 
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Tabela 20: Consumo de água em abatedouros e frigoríficos - bovinos. 

Tipo de Unidade Consumo 
(L/cabeça) Fonte 

Abate 1.000 SÃO PAULO, 2003 
Completa (abate, industrialização 

da carne, graxaria) 
3.864 SÃO PAULO, 2004 

Abate 500 – 2.500 SÃO PAULO, 1993 
Abate + industrialização da carne 1.000 – 3.000 SÃO PAULO, 1993 

Abate 389 – 2.159 
INTEGRATED POLLUTION 

PREVENTION AND 
CONTROL, 2005 

Abate + graxaria 1.700 
UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT 
PROGRAMME, 2002 

Abate 700 – 1.000 
WS ATKINS, ENVIROWISE 

& ENVIRONMENT, 2000 
 

 

Tabela 21: Consumo de água em abatedouros e frigoríficos - suínos. 

Tipo de Unidade Consumo (L/cabeça) Fonte 
Abate 400 – 1.200 SÃO PAULO, 1993 

Abate + industrialização da carne 500 – 1.500 SÃO PAULO, 1993 

Abate 100 – 519 
INTEGRATED POLLUTION 

PREVENTION AND 
CONTROL, 2005, 2005 

Abate 160 – 230 
WS ATKINS, ENVIROWISE 

& ENVIRONMENT, 2000 
 

Nos efluentes líquidos podem ser encontrados fragmentos de carne, gorduras e 

vísceras, e embora o sangue deva ser coletado separadamente sempre há resquícios junto ao 

efluente gerado (SÃO PAULO, 2006). O sangue líquido bruto apresenta valor de DQO 

aproximadamente 400 g/L, DBO igual a 200 g/L e a concentração de Nitrogênio é de 

aproximadamente 30 g/L. Se o sangue de um único bovino fosse lançado diretamente na rede 

de coleta de esgoto, o acréscimo de DQO no efluente seria semelhante ao do esgoto total 

produzido por 50 pessoas em um só dia (SÃO PAULO, 2006). 
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A Tabela 22 apresenta as concentrações médias de poluentes em efluentes de 

abatedouros (bovinos e suínos).  
 

Tabela 22: Concentrações médias de poluentes em efluentes de abatedouros (bovinos e 

suínos). 

Parâmetro Abate Suíno Abate Bovino Abate Misto 
DBO5 (mg/L) 1.250 2.000 - 
DQO (mg/L) 2.500 4.000 1.000 – 3.000 

Sólidos suspensos (mg/L) 700 1.600 400 – 800 
Nitrogênio total (mg/L) 150 180 < 300 

Fósforo total (mg/L) 25 27 < 10 
Óleos e graxas (mg/L) 150 270 < 350 

pH 7,2 7,2 7,0 – 8,5 
Fonte: São Paulo, 2006. 

 

Os efluentes líquidos gerados pela indústria de abate, em geral, apresentam elevadas 

concentrações de DBO, DQO, sólidos em suspensão, óleos e graxas e nitrogênio orgânico. 

Novamente, mesmo que o sangue seja segregado dos efluentes líquidos, prática necessária para 

um tratamento satisfatório, estes, ainda assim, apresentarão um residual de sangue que contribui 

para os altos valores de DBO e DQO. Para atenderem as normas previstas pela legislação, os 

abatedouros devem realizar o tratamento de seus efluentes, estes envolvem (SÃO PAULO, 

2006): 

- Tratamento primário: remoção de sólidos grossos, suspensos sedimentáveis e 

flotáveis, principalmente por ação físico-mecânica.  

 - Equalização: realizada em um tanque de volume e configuração definidos, com 

vazão de saída constante e com precauções para minimizar a sedimentação de eventuais sólidos 

em suspensão, por meio de dispositivos de mistura.  

- Tratamento secundário: para remoção de sólidos coloidais, dissolvidos e 

emulsionados, principalmente por ação biológica, devido à característica biodegradável do 

conteúdo remanescente dos efluentes do tratamento primário.  

- Tratamento terciário: realizado como polimento final dos efluentes líquidos 

provenientes do tratamento secundário, promovendo remoção suplementar de sólidos, de 

nutrientes (nitrogênio, fósforo) e de organismos patogênicos.  
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6. 3 Levantamento e processamento dos dados  

6. 3. 1 Levantamento e processamento dos dados para indústria de lácteos  

Pode-se constatar que estão presentes na área de estudo oito indústrias de lácteos. 

Porém, não há informações sobre produção de lácteos para estas indústrias, assim houve a 

necessidade de se estimar a produção. Deste modo, para a condução da pesquisa assumiu-se 

que nas Bacias PCJ a produção de queijo, produto lácteo mais consumido, corresponde 0,1% 

da produção anual do país. Apenas a produção de queijo foi considerada, pois é o lácteo que 

mais gera resíduo e também é o produto lácteo mais consumido no mercado. O efluente líquido 

gerado a partir da fabricação de queijo é o soro, que se destaca pelo preocupante impacto que 

pode causar ao recurso hídrico devido a sua alta concentração de solutos e por muitas indústrias 

não possuírem sistema para recuperação e reaproveitamento deste resíduo. 

Uma vez que a produção anual de queijo para o ano de 2014 foi o equivalente de 

1.100.000 toneladas, a produção anual de queijo nas Bacias PCJ foi 1.100 toneladas (0,1% da 

produção nacional). 

A produção de 1.100 toneladas de queijo gera o equivalente a 9.900.000 Kg de soro, e 

isto é equivalente a 9.640.000 litros de efluente líquido (valor calculado utilizando a densidade 

do soro). A partir deste levantamento foram efetuados os cálculos das AC para os solutos DQO, 

gorduras, nitrogênio total e fósforo total, pois de acordo com a literatura são os principais 

solutos que compõem o efluente líquido de uma indústria de fabricação de queijo.  

 

6. 3. 2 Levantamento e processamento dos dados para indústria de abate animal  

Para indústrias de abate animais considerou-se dados disponibilizados por um 

frigorífico de abate de animais, suínos e bovinos, este é considerado de médio porte e está 

localizado no munícipio de Piracicaba, às margens do rio Piracicaba. 

Para indústria de bovinos, no abatedouro estudado, são abatidos o equivalente a 150 

bovinos por dia, são comercializadas as carcaças e que possuem peso médio de 200 kg, são 

abatidos bois e vacas. Já para suínos, o abatedouro abate o equivalente a 800 suínos por dia, são 

comercializados tanto a carcaça como a carne em corte, e são abatidos leitões e matrizes (porca 

maior utilizada para reprodução). 
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Para determinar qual o volume de efluente que estes abates geram foi feita uma 

correlação com a quantidade de água consumida por cabeça, (Tabelas 23 e 24). De acordo com 

a literatura, 80% a 95 % da água consumida na indústria de abate são descarregadas 

posteriormente como efluentes. A partir destes dados considerou-se para os cálculos de AC que 

80% da água consumida por este setor virá a ser efluente. Os dados aqui apresentados são 

valores para produção anual (abate, efluente e AC). 

 

Tabela 23: Consumo de água em abatedouros e frigoríficos, e efluente líquido gerado 

(bovinos). 

Fonte: SÃO PAULO, 2006 

 

Tabela 24: Consumo de água em abatedouros e frigoríficos, e efluente líquido gerado 

(suínos). 

Fonte: SÃO PAULO, 2006 
 

A vazão utilizada para verificação se o recurso hídrico é capaz de fazer a devida 

assimilação dos solutos foi a vazão do rio Piracicaba. Considerou-se somente este rio, pois o 

abatedouro aqui estudado encontra-se em suas margens, lançando o efluente neste recurso. As 

legislações utilizadas e que definem os limites de concentração dos solutos foram: Resolução 

CONAMA 357/2005 para nitrogênio amoniacal, CONAMA 430/2011 para óleos e graxas, e 

DN COPAM/CERH 01/2008 para DQO. Destaca-se aqui que o abatedouro realiza o abate e a 

industrialização das carnes. 

Tipo de Unidade Consumo 
(L/cabeça) Cabeças Consumo total 

(L) 
Efluente 

(L) 
Abate 1 54,8E+3 54,8E+3 43,8E+3 

Completa (abate, 
industrialização da 

carne, graxaria) 
3.864 54,8E+3 211,6E+3 169,2E+3 

Tipo de Unidade Consumo 
(L/cabeça) Cabeças Consumo total 

(L) 
Efluente 

(L) 
Abate 800 292,0E+3 233,6E+6 186,9E+6 

Completa (abate e 
industrialização da 

carne) 
1000 292,0E+3 292,0E+6 233,6E+6 
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6. 4 Resultados e discussões 

As Tabelas 25 e 26 apresentam os resultados das AC para os indicadores em indústrias 

com aproveitamento de soro e indústrias sem aproveitamento de soro; além disso, traz os 

valores de vazões nos rios (classe 2) em que as indústrias estão localizadas nas Bacias PCJ, 

estas localizações foram obtidas através de levantamento de bancos de dados disponíveis pela 

Agência PCJ.  

 

Tabela 25: Água Compensável (AC) para solutos e indicadores em indústrias com instalação 

com recuperação do soro e as vazões dos rios. 

  AC (L)   
Rio DQO Gorduras Nitrogênio total Fósforo total Vazão (L/ano) 

Piracicaba 2.85E+08 4.63E+07 4.34E+07 2.50E+09 4.80E+09 
Atibaia 2.85E+08 4.63E+07 4.34E+07 2.50E+09 1.60E+09 
Jaguari 2.85E+08 4.63E+07 4.34E+07 2.50E+09 3.70E+09 

Corumbataí 2.85E+08 4.63E+07 4.34E+07 2.50E+09 5.76E+08 
 

Tabela 26: Água Compensável (AC) para solutos e indicadores em indústrias sem instalação 

com recuperação do soro e as vazões dos rios. 

  AC (L)   
Rio DQO Gorduras Nitrogênio total Fósforo total Vazão (L/ano) 

Piracicaba 1.10E+09 2.23E+08 7.66E+07 2.00E+09 4.80E+09 
Atibaia 1.10E+09 2.23E+08 7.66E+07 2.00E+09 1.60E+09 
Jaguari 1.10E+09 2.23E+08 7.66E+07 2.00E+09 3.70E+09 

Corumbataí 1.10E+09 2.23E+08 7.66E+07 2.00E+09 5.76E+08 
 

Ao analisar as tabelas com os resultados das AC para os solutos e indicadores que 

compõem o efluente líquido da produção de queijo percebe-se que para ambas as indústrias, 

que possuem instalações para recuperação do soro e as que não possuem instalação para 

recuperação do soro, o soluto que possui maior AC e maior massa no corpo hídrico é o fósforo. 

Além disso, quando não há instalações para recuperação do soro todos os solutos e indicadores 

analisados aumentam suas AC. 
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Tratamentos mais eficientes e que permita posteriormente a reutilização da água nestas 

indústrias são importantes para a redução das AC, além disso, enfatiza-se aqui que uma vez que 

os responsáveis pela alteração da água, qualidade e quantidade, são as indústrias, há a 

necessidade destas compensarem o dano causado ao meio ambiente hídrico.  

Destaca-se que devido à dificuldade de obtenção de dados houve a necessidade de se 

estimar, procurando-se ser conservador o valor de produção considerado foi baixo, mas pode-

se fazer os cálculos de modo rápido e fácil para qualquer cenário, uma vez que se tenha posse 

de dados. Diante disto, métodos e técnicas que sejam capazes de identificar o problema e propor 

soluções, no que tange a questão de conservação e uso consciente da água, são essenciais. 

A Tabela 27 apresenta os resultados para as AC da indústria de abate e industrialização 

da carne bovina, bem como os principais solutos que fazem parte do efluente gerado por este 

setor e a vazão do rio Piracicaba. 

Tabela 27: Água Compensável (AC) da indústria de abate e industrialização da carne bovina. 

Parâmetro (mg/L) AC (L) Vazão do Rio Piracicaba (L/ano) 
DQO  45.1E+3 4.8E+9 

Nitrogênio amoniacal  2.3E+6 4.8E+9 
Óleos e graxas 22.5E+3 4.8E+9 

 

A partir dos resultados apresentados pode-se aferir que o volume de AC para os solutos 

provenientes de abatedouros é significativamente alto. Uma vez que este frigorífico é 

considerado de médio porte, há muita massa de soluto sendo descarregada no rio Piracicaba, 

mesmo este frigorífico fazendo o lançamento de seu efluente líquido conforme os padrões 

estabelecidos pela legislação ambiental. 

As indústrias de abate animal são responsáveis por produzirem grandes quantidades 

de efluentes que carregam consigo muita carga poluidora, pois há sangue e fezes no efluente, e 

há necessidade de muitos processos de lavagem tanto da carcaça animal, como dos órgãos, 

tripas e vísceras. No frigorífico analisado é realizado o processo de salgamento das tripas para 

posterior venda, o que é mais um contribuinte para o aumento da carga de solutos no efluente. 

Os resultados das AC para a indústria de suínos podem ser visualizados na Tabelas 28.  
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Tabela 28: Água Compensável (AC) da indústria de abate e industrialização da carne suína. 

 

 

No caso de suínos, o abatedouro analisado tem uma produção maior que de bovino, 

são abatidos aproximadamente cinco vezes mais cabeças de suínos, e com uma produção maior 

a quantidade de efluente também é maior. Os valores de concentrações do efluente final para 

suínos é igual ao de bovinos, uma vez que os efluentes são tratados em conjunto.  

Diante dos resultados pode-se aferir que as AC são igualmente altas e isso é 

consequência da elevada massa de soluto lançada no rio; é necessário destacar que o efluente 

analisado é submetido a tratamento como previsto pela legislação ambiental brasileira. Têm-se 

um grande volume de AC para nitrogênio amoniacal, que se destaca quando comparado aos 

demais solutos e indicadores por ser 1.000 vezes superior.  

A produção de alimentos e bebida nas Bacias PCJ representa um quarto da produção 

estadual, o que mostra a relevância para a economia. Muitas vezes estas indústrias não fazem 

uso da água superficial para a produção, mas sim de água subterrânea, que acaba por degradar-

se ao longo da cadeia produtiva e não retornar para sua fonte.  

Isto representa um grande desafio em relação à produção de bens e o equilíbrio do 

ecossistema hídrico, e propor meios que auxiliem no menor impacto a água subterrânea é de 

extrema importância. A exploração muitas vezes não está em equilíbrio com a recarga, e uma 

vez que a água é retirada do aquífero, degradada e posteriormente lançada no manancial hídrico 

superficial, há um impacto, seja na quantidade como também na qualidade. Em muitos países 

as pessoas podem extrair tanto quanto água desejarem dos aquíferos, pois as leis são brandas 

(THE ECONOMIST, 2016). Além disso, indústrias podem aumentar a pressão sobre a oferta 

hídrica, por poluírem a água e fazer dela inutilizável para determinados fins. 

A AC é um conceito que propõe um diagnóstico do atual cenário hídrico das Bacias 

PCJ e para então propor melhores gestões para conservação e uso sustentável da água, seja em 

relação a atividades domésticas, agrícolas, e principalmente industrial. 

Não há uma única solução para crise hídrica, seja esta afetada pela qualidade ou pela 

quantidade. Reforma na gestão da água é urgente e The Economist (2016) já havia mencionado 

isto em seu artigo Water Scarcity – liquidity crisis, e assim através da precificação hídrica, mais 

Parâmetro (mg/L) AC  (L) Vazão do Rio Piracicaba (L/ano) 
DQO  46.7E+6 4.8E+9 

Nitrogênio amoniacal  2.3E+9 4.8E+9 
Óleos e graxas  23.4E+6 4.8E+9 
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clareza no repasse de dados por parte dos usuários, uso e compartilhamento de água de maneira 

eficiente e cooperação esta crise pode ser aliviada. 

Destaca-se aqui que não só os efluentes líquidos provenientes destas indústrias 

contribuem para a criação de AC, mas também o consumo do produto final, uma vez que no 

final do processo este também se tornará efluente e será lançado na rede de coleta de esgoto e 

terá como destino final um rio. 

 

6. 5 Considerações finais 

As indústrias de alimentos, em especial as analisadas neste trabalho, são grandes 

usuárias de água. O setor de lácteo ainda necessita de melhores tratamentos de efluentes e 

também melhores estruturas para produção, uma vez que nem todas as indústrias possuem 

estruturas que realizem o aproveitamento do soro (principal efluente deste setor). Os resultados 

das AC evidenciaram que mesmo com uma produção relativamente pequena, 0,1% da produção 

nacional, os seus volumes permanecem altos, sendo o fósforo total o soluto com maior AC, 

para ambas indústrias (as que possuem instalações para aproveitamento do soro e para as quais 

não possuem estas instalações).  

Já em relação ao setor de abate, o frigorífico aqui analisado também contribuiu para 

um elevado volume de AC, mesmo este realizando o descarte de seu efluente de acordo com o 

previsto pela legislação ambiental. As massas de solutos geradas a partir da produção de carne 

são significativamente grandes e consequentemente há a necessidade de melhores tratamentos, 

além disso, estas indústrias devem compensar pelo risco que impõem ao meio ambiente hídrico. 

O nitrogênio amoniacal foi o soluto com maior AC, chegando a um resultado de 1.000 vezes 

superior à capacidade de diluição do rio.  

Diante disto, é evidente que as indústrias de alimentos utilizam grande quantidade de 

água, e isto é inevitável, porém gerir de modo satisfatório o uso da água e o efluente é questão 

complicada, mas deve ser realizada com grande eficiência.  
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7. LIMITAÇÕES ENCONTRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa houve alguns desafios e limitações, tanto 

para o que diz a respeito de obtenção dos dados para realização dos cálculos dos volumes de 

AC como em relação à formulação do conceito. 

Em relação à obtenção de informações foi encontrada ao logo do estudo certa 

dificuldade, pois os órgãos públicos, tanto em nível estadual como em nível federal, em muitos 

casos não possuem dados referentes ao cenário hídrico (vazão de lançamento de efluentes, 

volumes de efluentes líquidos lançados pelas atividades humanas, dados de qualidade de água, 

principais solutos que compõem os efluentes líquidos das diversas atividades antrópicas, 

estações fluviométricas) ou estes dados estão desatualizados. Além disso, as agências de bacias 

hidrográficas também dispõem de poucas informações.  

Os empreendimentos privados não se mostraram muito abertos para auxiliar em 

pesquisas cientificas e dificultaram a aquisição de seus dados. Não há transparência neste 

processo e isto se torna muito moroso.  

Assim, há necessidade de estudos direcionados à coleta e atualização de bancos de 

dados associados ao cenário ambiental; estes devem ser claros e de fácil aquisição.  

Já em relação ao conceito proposto, as referências bibliográficas são escassas e a 

maioria dos trabalhos consultados foram sobre pegada hídrica e pegada hídrica cinza, 

adicionalmente, não há muitos trabalhos que abordem questões da origem da água cinza (base 

do conceito AC) no setor industrial, mas sim sobre o seu reuso. Em relação à proposta de 

compensação para os impactos humanos aos recursos hídricos e o intercâmbio de AS entre 

bacias hidrográficas é necessário que haja maior aprofundamento, pois aqui se apresentou uma 

breve ideia de como pode ser realizado, mas não um estudo detalhado. Uma vez que o intuito é 

continuar a pesquisar sobre o tema e desenvolve-lo de modo mais consistente criou-se um 

instituto denominado Instituto Água Sustentável (IAS), que além de abordar melhor o tema do 

trabalho de doutorado irá realizar estudos e pesquisas que visem a conservação, preservação de 

defesa do meio ambiente. 

Como se trata de um conceito novo e baseado em um conceito que até poucos anos 

atrás não havia de fato se estabelecido é aceitável que as dificuldades sejam muitas, mas para 

que se possa ameniza-las é necessária uma boa base conceitual e prática.  
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8. CONCLUSÕES 

 Com a elevação de renda há maior consumo de bens e serviços, e com isso o mais 

importante recurso, a água, para desenvolver todas as atividades humanas poderá ficar cada vez 

mais prejudicado se nenhuma ação for tomada. Promover o uso sustentável da água é 

importante para a sua conservação e, diante disto, ferramentas que auxiliem nesta tarefa tornam-

se essenciais. A água compensável é um conceito que tem o objetivo de mostrar como as mais 

variadas atividades humanas impactam a água, e qual o grau deste impacto, seja esta água um 

recurso superficial ou subterrâneo, e então propor melhores caminhos para melhor gestão e 

conservação do recurso hídrico, em termos de qualidade e quantidade. 

 Este é um processo que deve ser pensado a longo prazo, uma vez que quem mais pode 

ser prejudicado são as futuras gerações, pois contamina-se no presente e paga-se no futuro. A 

AC possibilita enxergar isso com clareza, além de ser um método simples e rápido de ser 

implementado. Os cálculos das AC auxiliam em tomadas de decisões em todas as esferas da 

sociedade.  

Meios de produção que realizem melhores usos da água e tratamentos de efluentes de 

forma mais eficiente são importantes e contribuem para utilização mais diligente e para o 

pensamento crítico sobre como fazer melhor e mais econômico uso da água. Além disso, 

promover o equilíbrio entre exploração e recarga de água em aquíferos é questão importante, 

uma vez que grande parte das atividades antrópicas dependem deste bem.  

Este trabalho veio para propor estas discussões. Adicionalmente, também se propõe 

aqui a criação de um instrumento econômico que determine valores para os efeitos das 

atividades antrópicas sobre o recurso hídrico, e deste modo sugere-se que estes efeitos sejam 

compensados pelos usuários de água.  

Em todos os cálculos realizados neste trabalho pôde se verificar o elevado volume de 

AC e o quanto isto pode colocar em risco a qualidade e quantidade da água. Pôde-se enxergar 

a grande quantidade de massa de solutos geradas pelas mais variadas atividades antrópicas e a 

necessidade de sua redução. É evidente que massas de solutos sempre serão lançadas no corpo 

hídrico, porém pode-se fazer com que estas massas não sejam suficientes para elevar os 

volumes de AC e contribuir com a má qualidade do rio. 

Prever a resposta do comportamento do corpo hídrico, seja em termos de quantidade e 

qualidade, e em tempo hábil para gerar políticas racionais de exploração pode ser tarefa 

complexa, pois são muitos os processos envolvidos. Além disso, em locais onde a demanda é 
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maior que a oferta, é necessário que as predições a respeito sejam confiáveis para que possam 

auxiliar na tomada de decisões.  

Este é um conceito novo e por isso são necessários mais estudos e pesquisas sobre o 

tema, incluindo tanto os recursos hídricos superficiais como subterrâneos. 
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APÊNDICE 1 

Tabela 29: Usuários de água nas Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí e suas localizações. 

 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 

Klabin S.A. -22.6902778 -47.6811111 Piracicaba (2) 525.6E+3 4.8E+6 

Prefeitura Municipal de 
Camanducaia -22.8609186 -46.0344392 Piracicaba (2) 467.8E+3 3.6E+6 

Departamento de água e 
esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste [a] 
-22.7001111 -47.3879167 Piracicaba (2) 678.6E+3 4.8E+6 

Departamento de água e 
esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste [b] 
-22.7001111 -47.3879167 Piracicaba (2) 678.6E+3 4.8E+6 

CPFL Geração de 
Energia S/A -22.7079194 -47.3425861 Piracicaba (2) 67.3E+6 4.8E+6 

Nexans Brasil S.A. -22.6876583 -47.31078 Piracicaba (2) 70.1E+3 3.6E+6 

CJ do Brasil indústria e 
comércio de produtos 

alimentícios Ltda 
-22.7030058 -47.7448603 Piracicaba (2) 1.3E+6 4.8E+6 

Isoladores Santana S.A. -22.7578650 -46.9018919 Piracicaba (2) 9.1E+3 3.6E+6 

Umicore Brasil Ltda -22.6931722 -47.3536856 Piracicaba (2) 45.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [a] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl. Rio 

Piracicaba (2) 25.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [b] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl. Rio 

Piracica (2) 25.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [c] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl. Rio 

Piracica (2) 25.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [d] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl. Rio 

Piracica (2) 25.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [e] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl.  Rio 

Piracica (2) 25.6E+3 4.8E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 
Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [f] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl. Rio 

Piracica (2) 25.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [g] 
-22.7049214 -47.6347308 Afl.  Rio 

Piracica (2) 25.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [h] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [i] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [j] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [k] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [l] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [m] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [n] 
-22.7005506 -47.6309989 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
17.4E+3 4.8E+6 

Baerlocher do Brasil 
S.A. -22.6921056 -47.354675 Piracicaba (2) 20.8E+3 4.8E+6 

Bela Vista Nauti Clube -22.6895860 -47.7325653 Piracicaba (2) 594.0E+0 4.8E+6 

Evonik Degussa Brasil 
Ltda -22.6921056 -47.35455 Piracicaba (2) 12.7E+3 4.8E+6 

Polyenka Ltda -22.6872597 -47.3064922 Piracicaba (2) 525.6E+3 3.6E+6 

Tavex Brasil S.A. -22.6875022 -47.3003178 Piracicaba (2) 1.6E+6 3.6E+6 

Buckeye Americana 
Ltda -22.6995650 -47.348735 Piracicaba (2) 6.1E+6 4.8E+6 

Consorcio Paulista De 
Papel Celulose -22.7116658 -47.3355994 Piracicaba (2) 29.9E+6 3.6E+6 

Goodyear do Brasil 
Produtos De Borracha 

Ltda 
-22.7069839 -47.3173333 Piracicaba (2) 989.9E+3 3.6E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 
Serviço Municipal de 

Água e Esgoto de 
Piracicaba [a] 

-22.7166017 -47.6232489 
Ribeirão 

Piracica Mirim 
(2) 

13.2E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [b] 
-22.7246561 -47.6607692 Piracicaba (2) 394.2E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [c] 
-22.6902061 -47.7024403 Piracicaba (2) 281.0E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [d] 
-22.6893133 -47.6823883 Piracicaba (2) 316.8E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [e] 
-22.7026486 -47.6710553 Piracicaba (2) 4.7E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [f] 
-22.7250183 -47.6661183 Piracicaba (2) 12.4E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [g] 
-22.7038964 -47.5875033 Piracicaba (2) 14.9E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [h] 
-22.6762233 -47.7731722 Piracicaba (2) 437.8E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [i] 
-22.7618644 -47.6165794 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
391.1E+3 4.8E+6 

Fibria Celulose S.A. -22.7021667 -47.6015278 Piracicaba (2) 6.1E+6 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [c] 
-22.7001111 -47.3798833 Córrego 

Barrocão (2) 78.8E+3 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [d] 
-22.7271500 -47.3798833 Córrego 

Barrocão (2) 78.8E+3 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [e] 
-22.7271500 -47.3873867 Rio dos Toledos 

(2) 19.3E+3 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [f] 
-22.7509722 -47.3873867 Rio dos Toledos 

(2) 19.3E+3 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [g] 
-22.7509722 -47.3873867 Rio dos Toledos 

(2) 1.5E+6 4.8E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 
Departamento de Água 

e Esgoto de Santa 
Bárbara D’Oeste [h] 

-22.7097672 -47.4035367 Córrego 
Barrocão (2) 1.5E+6 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [i] 
-22.7097672 -47.4035367 Córrego 

Barrocão (2) 1.5E+6 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [j] 
-22.7345294 -47.4253717 Rio dos Toledos 

(2) 8.1E+6 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [k] 
-22.7345294 -47.4253717 Rio dos Toledos 

(2) 8.1E+6 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [l] 
-22.7345294 -47.4253717 Rio dos Toledos 

(2) 8.1E+6 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [o] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [p] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [q] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [r] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [s] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [t] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de 
Agricultura Luiz de 

Queiroz [u] 
-22.6971067 -47.6449622 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
33.3E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [j] 
-22.6836153 -47.6885853 Córrego das 

Ondas (2) 2.4E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [k] 
-22.7379544 -47.5289917 Ribeirão Tijuco 

Preto (2) 438.0E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [l] 
-22.7646725 -47.5805103 Curtume (2) 777.1E+3 4.8E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 
Serviço Municipal de 

Água e Esgoto de 
Piracicaba [m] 

-22.6042775 -47.7372542 Santa Olímpia 
(2) 58.7E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [n] 
-22.6659642 -47.6367192 Ribeirão 

Guamium (2) 94.6E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba [o] 
-22.5765103 -47.60381 Ribeirão 

Guamium (2) 61.3E+3 4.8E+6 

Jacir Furlan & Cia Ltda 
- ME -22.7324900 -47.4532778 Piracicaba (3) 76.8E+3 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [m] 
-22.7271500 -47.3798833 Córrego 

Barrocão (3) 77.5E+0 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [n] 
-22.7509722 -47.4068333 Toledos  (3) 731.5E+0 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [o] 
-22.7509722 -47.4068333 Toledos  (3) 731.5E+0 4.8E+6 

Departamento de Água 
e Esgoto de Santa 

Bárbara D’Oeste [p] 
-22.7509722 -47.4068333 Toledos  (3) 731.5E+0 4.8E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [a] 

-22.8402047 -47.1200053 Córrego Lagoa 
(3) 296.0E+0 4.8E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [b] 

-22.8450403 -47.1545619 Ribeirão do 
Quilombo (3) 590.0E+0 4.8E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [c] 

-22.8212219 -47.1545619 Ribeirão do 
Quilombo (3) 590.0E+0 4.8E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [d] 

-22.8212219 -47.1341967 Ribeirão do 
Quilombo (3) 580.0E+0 4.8E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Hortolândia [a] 

-22.8666833 -47.2027472 Rio Quilombo 
(3) 1.1E+3 4.8E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 
Companhia de 

Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Hortolândia [b] 

-22.8666667 -47.20275 Rio Quilombo 
(3) 1.1E+3 4.8E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Hortolândia [c] 

-22.8666667 -47.20275 Rio Quilombo 
(3) 1.1E+3 4.8E+6 

Globe Química -22.6863907 -47.1530995 Jaguarí (2) 43.1E+3 5.2E+6 
Alceu Panegassi - ME -22.7423222 -46.9264956 Jaguarí (2) 2.2E+3 2.1E+6 

Fagor Ederlan Brasileira 
Auto Peças -22.8540147 -46.3317586 Jaguarí (2) 1.2E+3 7.4E+6 

Prefeitura Municipal de 
Pedreira -22.7419908 -46.9255369 Jaguarí (2) 1.7E+6 2.1E+6 

José Augusto Favaro -22.6883311 -47.1725425 Jaguarí (2) 4.4E+3 5.2E+6 
Canaã Lavanderia 

Industrial Ltda. -22.8607778 -46.3385556 Jaguarí (2) 83.6E+3 7.4E+6 

Isoladores Santana S.A. -22.7404967 -46.8978475 Jaguarí (2) 17.5E+3 2.1E+6 

Gelco Gelatinas do 
Brasil Ltda -22.7454603 -46.8982083 Jaguarí (2) 876.0E+3 2.1E+6 

Construcap - CCPS 
Engenharia E Comércio 

S.A. 
-22.6726772 -47.0518794 Jaguarí (2) 80.0E+0 3.5E+6 

Posto Fronteira Ltda -22.8777778 -46.3705556 Jaguarí (2) 18.9E+3 3.9E+6 

Companhia De Bebidas 
Das Americas-AMBEV -22.7032308 -46.9993322 Jaguarí (2) 4.4E+6 2.1E+6 

Companhia de 
Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA [a] 

-22.8627156 -46.3313222 Jaguarí (2) 1.6E+6 7.4E+6 

Companhia de 
Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA [b] 

-22.8627156 -46.3313222 Jaguarí (2) 1.6E+6 7.4E+6 

Papirus Industria De 
Papel S.A. -22.6925031 -47.2903206 Jaguarí (2) 2.8E+6 4.8E+6 

Ajinomoto do Brasil 
Industria e Comercio de 

Alimentos Ltda 
-22.6776944 -47.2784722 Jaguarí (2) 8.4E+6 3.7E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [a] 

-22.9545819 -46.5414828 Ribeirão 
Lavapés (2) 12.6E+6 3.5E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo [b] 
-22.9545819 -46.5414828 Ribeirão 

Lavapés (2) 160.8E+3 3.5E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 

Espan Lavanderia Ltda - 
ME -22.7508333 -46.2069444 córrego do Mato 

Dentro (2) 480.0E+0 3.5E+6 

Barasch Indústria e 
Comércio de Produtos 
Eletrônicos Ltda – EPP 

[a] 

-22.8180556 -46.3011111 Ribeirão Juncal 
(2) 480.0E+0 3.5E+6 

Barasch Indústria e 
Comércio de Produtos 
Eletrônicos Ltda – EPP 

[b] 

-22.8180556 -46.3011111 Ribeirão Juncal 
(2) 454.1E+3 3.5E+6 

Prefeitura Municipal de 
Itapeva -22.7652778 -46.2244444 córrego da 

Divinéia (2) 24.0E+3 3.5E+6 

Benedito Luziano de 
Godoy - ME -22.7463889 -46.3663889 córrego da 

Guardinha (2) 74.6E+3 3.5E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - 

Paulínia 

-22.7188889 -46.4166667 Ribeirão das 
Anhumas (2) 42.0E+3 3.5E+6 

Melhoramentos 
Florestal S.A -22.8263889 -46.0894444 Ribeirão dos 

Poncianos (2) 76.7E+3 3.5E+6 

Extração e Comércio de 
Areia Amparo Ltda -22.7055768 -46.8337109 Camanducaia 

(2) 1.4E+6 5.5E+6 

Fernandez S.A. 
Indústria de Papel -22.6932019 -46.7285311 Camanducaia 

(2) 12.0E+3 5.5E+6 

Adilson de C. Leme 
Amparo - ME -22.6802789 -46.8683782 Camanducaia 

(2) 175.2E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal De 
Monte Alegre Do Sul -22.6860468 -46.6795846 Camanducaia 

(2) 1.7E+3 6.7E+6 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto [a] -22.7061692 -46.8229828 Camanducaia 

(2) 105.1E+3 5.5E+6 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto [b] -22.6968986 -46.7206936 Camanducaia 

(2) 3.7E+6 5.5E+6 

Cifa Têxtil Ltda. -22.7001939 -46.7499347 Camanducaia 
(2) 234.8E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal de 
Toledo [a] -22.7458889 -46.3724444 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
299.6E+3 8.0E+6 

Prefeitura Municipal de 
Toledo [b] -22.7429167 -46.3814167 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
33.1E+3 8.0E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 

Prefeitura Municipal de 
Toledo [c] -22.7393333 -46.3814167 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
33.1E+3 8.0E+6 

Prefeitura Municipal de 
Toledo [d] -22.7430306 -46.3692222 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
33.1E+3 8.0E+6 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Divisão Térmico Motor 
-22.9891225 -46.7948944 Camanducaia 

(2) 11.8E+3 3.6E+6 

Ceramica Monte Alegre 
Ltda -22.7083119 -46.8211717 Camanducaia 

(2) 5.7E+3 5.5E+6 

Sítio São Judas Tadeu 
[a] -22.7418056 -46.3668333 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
192.7E+0 8.0E+6 

Sítio São Judas Tadeu 
[b] -22.7418056 -46.3668333 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
192.7E+0 8.0E+6 

Sítio São Judas Tadeu 
[c] -22.7445833 -46.3675556 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
192.7E+0 8.0E+6 

Sítio São Judas Tadeu 
[d] -22.7445833 -46.3675556 

Afluente do Rio 
Camanducaia 

(2) 
192.7E+0 8.0E+6 

Rigor Alimentos Ltda -22.6811722 -46.6825931 Camanducaia 
(2) 776.2E+3 6.7E+6 

Soc.Abastec.de Água e 
Saneamento S.A 

Campinas [a] 
-22.9340339 -47.1722525 Ribeirão do 

Picarrão (2) 359.2E+3 5.5E+6 

Sonia De Almeida 
Bessa Bierrenbach 

Laffranchi [a] 
-22.9622802 -46.1062791 Cachoeira (1) 43.8E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida 
Bessa Bierrenbach 

Laffranchi [b] 
-22.9608385 -46.1057797 Cachoeira (1) 131.4E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida 
Bessa Bierrenbach 

Laffranchi [c] 
-22.9595843 -46.1043065 Cachoeira (1) 438.0E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida 
Bessa Bierrenbach 

Laffranchi [d] 
-22.9586637 -46.0805977 Afl.R.Cachoeira 

(1) 175.2E+3 3.1E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 

Sonia De Almeida 
Bessa Bierrenbach 

Laffranchi [e] 
-22.9554208 -46.1055406 Afl.R.Cachoeira 

(1) 438.0E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida 
Bessa Bierrenbach 

Laffranchi [f] 
-22.9620235 -46.1042288 Afl.R.Cachoeira 

(1) 175.2E+3 3.1E+6 

Air Liquide Brasil Ltda -22.7544804 -47.1145712 Atibaia (2) 8.8E+3 4.0E+6 

Hercules Do Brasil -22.7453328 -47.1234839 Atibaia (2) 11.2E+3 4.0E+6 

Salvador Scarpelli [a] -22.7434106 -47.0774081 Atibaia (2) 58.4E+3 4.0E+6 

Salvador Scarpelli [b] -22.7425765 -47.0790505 Atibaia (2) 29.2E+3 4.0E+6 

Alvaro Ribeiro [c] -22.7384427 -47.0565982 Atibaia (2) 17.5E+3 4.0E+6 

Alvaro Ribeiro [d] -22.7387838 -47.0581608 Atibaia (2) 17.5E+3 4.0E+6 

Keb Empreendimentos 
Atibaia Ltda -23.0669701 -46.6536316 Atibaia (2) 192.7E+3 5.0E+6 

Garopaba Construtora 
Ltda -22.9906331 -46.7970604 Atibaia (2) 8.8E+3 3.6E+6 

Societal S.A. [a] -22.7456233 -47.1355597 Atibaia (2) 1.8E+6 1.6E+6 

Societal S.A. [b] -22.7456233 -47.1355597 Atibaia (2) 1.8E+6 1.6E+6 

Societal S.A. [c] -22.7456233 -47.1355597 Atibaia (2) 35.0E+3 1.6E+6 

Societal S.A. [d] -22.7456233 -47.1355597 Atibaia (2) 35.0E+3 1.6E+6 

Valeo Climatização 
Brasil Ltda -22.9891225 -46.7948946 Atibaia (2) 4.7E+3 3.6E+6 

Lino Princi -22.7373386 -47.0156958 Atibaia (2) 1.7E+3 4.0E+6 

Bann Química Ltda -22.7553333 -47.1178056 Atibaia (2) 560.6E+3 4.0E+6 

White Martins Gases 
Industriais Ltda -22.7406572 -47.1327886 Atibaia (2) 8.8E+3 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [a] -22.7492175 -47.0959931 Atibaia (2) 1.2E+6 4.0E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [b] -22.7506983 -47.1001047 Atibaia (2) 1.3E+6 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [c] -22.7573203 -47.1114994 Atibaia (2) 2.6E+6 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [d] -22.7521733 -47.1115178 Atibaia (2) 2.7E+6 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [e] -22.7535903 -47.1067692 Atibaia (2) 3.9E+6 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [f] -22.7536742 -47.1072572 Atibaia (2) 6.6E+6 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [g] -22.7537183 -47.1107625 Atibaia (2) 17.7E+6 4.0E+6 

Tinturaria E Estamparia 
Cofina Ltda -23.1111378 -46.4863689 Atibaia (2) 874.2E+3 2.8E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [b] 

-22.9602767 -47.0789519 Atibaia (2) 3.1E+6 4.0E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [c] 

-22.8744175 -46.9652972 Atibaia (2) 140.2E+3 4.0E+6 

Merck Sharp e Dohme 
Farmacêutica Ltda -22.8667267 -46.9511450 Atibaia (2) 182.5E+3 5.0E+6 

Hotel Taua Ltda -23.0602778 -46.6630556 Atibaia (2) 11.4E+3 3.6E+6 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Divisão Térmico Motor 
[a] 

-22.9891225 -46.7948944 Atibaia (2) 5.7E+3 3.6E+6 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Divisão Térmico Motor 
[b] 

-22.9888089 -46.7906972 Atibaia (2) 11.1E+3 3.6E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Divisão Térmico Motor 
[c] 

-22.9888089 -46.7906972 Atibaia (2) 11.1E+3 3.6E+6 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Divisão Térmico Motor 
[c] 

-22.9883331 -46.7928361 Atibaia (2) 87.6E+3 3.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Paulínia 

-22.7623194 -47.1925917 Atibaia (2) 7.8E+6 1.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [a] 

-23.04697 -46.3486931 Cachoeira (2) 1.2E+6 2.8E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo [b] 
-23.04697 -46.3486931 Cachoeira (2) 1.2E+6 2.8E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [c] 

-23.1748583 -46.3952222 Atibainha (2) 1.6E+6 2.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo [d] 
-23.1748583 -46.3952222 Atibainha (2) 1.6E+6 2.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [e] 

-23.1650314 -46.4322328 Atibainha (2) 246.2E+3 2.8E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [f] 

-23.1650314 -46.4322328 Atibainha (2) 246.2E+3 2.8E+6 

Rhodia Poliamida e 
Especialidades Ltda [h] -22.7532656 -47.1108531 Ribeirão das 

Anhumas (2) 1.3E+6 1.6E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [d] 

-22.8402047 -46.9652972 Ribeirão das 
Anhumas (2) 32.7E+6 1.6E+6 
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 Localização    

Usuários Latitude 
(grau decimal) 

Longitude 
(grau decimal) Rio Volume 

(m3) 

Vazão do 
Rio 

(m3/ano) 
Companhia de 

Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Itatiba [a] 

-22.9825056 -46.8414306 Rio Jacaré (2) 8.5E+6 1.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Itatiba [b] 

-22.9825056 -46.8414306 Rio Jacaré (2) 8.5E+6 1.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Itatiba [c] 

-23.0408333 -46.855 Córrego Tapera 
Grande (2) 4.9E+3 1.6E+6 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 

Itatiba [d] 

-23.0408333 -46.855 Córrego Tapera 
Grande (2) 4.9E+3 1.6E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [e] 

-22.8863611 -46.9691417 Atibaia (3) 245.3E+3 4.0E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [f] 

-22.8744175 -47.0080742 Ribeirão das 
Anhumas (3) 28.0E+0 1.6E+6 

Sociedade de 
Abastecimento de Água 

e Saneamento S.A 
Campinas [g] 

-22.8450403 -47.0080742 Ribeirão das 
Anhumas (3) 60.0E+0 1.6E+6 

[] = diferentes pontos de lançamentos de efluente; () = classe de enquadramento do rio 
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APÊNDICE 2 

Tabela 30: Contaminantes com suas concentrações máximas aceitáveis no corpo hídrico 

(Cmax). 

Rio Classe 1 
Solutos Cmax (mg/m3) 

DBO 3 
Nitrato 10 
Fósforo 20 

Rio Classe 2 
Solutos Cmax (mg/m3) 

DBO 5 
Nitrato 10 
Fósforo 20 

Rio Classe 3 
Solutos Cmax (mg/m3) 

DBO 10 
Nitrato 10 
Fósforo 50 
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APÊNDICE 3 

Tabela 31: Massas de solutos e indicadores lançados no Rio Piracicaba e afluentes. 

  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Klabin S/A Piracicaba (2) 2,63E+09 5,26E+09 1,05E+07 0,00E+00 2,63E+09 5,26E+09 1,05E+07 

Prefeitura Municipal de 
Camanducaia Piracicaba (2) 2,34E+09 4,68E+09 9,36E+06 0,00E+00 2,34E+09 4,68E+09 9,36E+06 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’ Oeste (a) 
Piracicaba (2) 3,39E+09 6,79E+09 1,36E+07 7,50E+01 8,50E+08 1,70E+09 3,40E+06 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’ Oeste (b) 
Piracicaba (2) 3,39E+09 6,79E+09 1,36E+07 7,50E+01 8,50E+08 1,70E+09 3,40E+06 

CPFL Geração de Energia 
S/A Piracicaba (2) 3,36E+11 6,73E+11 1,35E+09 1,00E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Nexans Brasil S/A Piracicaba (2) 3,50E+08 7,01E+08 1,40E+06 0,00E+00 3,50E+08 7,01E+08 1,40E+06 

CJ do Brasil Indústria e 
Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda 
Piracicaba (2) 6,39E+09 1,28E+10 2,56E+07 9,74E+01 1,66E+08 3,33E+08 6,66E+05 

Isoladores Santana S.A. Piracicaba (2) 4,56E+07 9,13E+07 1,83E+05 8,00E+01 9,12E+06 1,83E+07 3,65E+04 
Umicore Brasil Ltda e 

outros Piracicaba (2) 2,28E+08 4,56E+08 9,11E+05 0,00E+00 2,28E+08 4,56E+08 9,11E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (a) 

Afl. Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (b) 

Afl. Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (c) 

Afl. Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (d) 

Afl. Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (e) 

Afl.  Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 
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  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 
Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (f) 

Afl. Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (g) 

Afl.  Rio Piracica 
(2) 1,28E+08 2,56E+08 5,12E+05 3,80E+01 7,03E+07 1,59E+08 3,17E+05 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (h) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (i) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (j) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (k) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (l) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (m) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (n) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 8,72E+07 1,74E+08 3,49E+05 9,54E+01 3,99E+06 7,97E+06 1,59E+04 

Baerlocher do Brasil S/A. Piracicaba (2) 1,04E+08 2,08E+08 4,16E+05 9,83E+01 1,76E+06 3,52E+06 7,91E+03 

Bela Vista Nauti Clube Piracicaba (2) 2,97E+06 5,94E+06 1,19E+04 0,00E+00 2,97E+06 5,94E+06 1,19E+04 
Evonik Degussa Brasil 

Ltda Piracicaba (2) 6,34E+07 1,27E+08 2,53E+05 9,40E+01 3,80E+06 7,60E+06 1,52E+04 

Polyenka Ltda Piracicaba (2) 2,63E+09 5,26E+09 1,05E+07 9,05E+01 2,48E+08 5,06E+08 1,00E+06 

Tavex Brasil S/A. Piracicaba (2) 7,88E+09 1,58E+10 3,15E+07 9,88E+01 9,48E+07 1,90E+08 3,78E+05 
Buckeye Americana Ltda Piracicaba (2) 3,07E+10 6,13E+10 1,23E+08 9,00E+01 3,07E+09 6,13E+09 1,23E+07 
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  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Consorcio Paulista de 
Papel Celulose Piracicaba (2) 1,49E+11 2,99E+11 5,98E+08 9,50E+01 1,11E+11 1,49E+10 2,99E+07 

Goodyear Do Brasil 
Produtos de Borracha Ltda Piracicaba (2) 4,95E+09 9,90E+09 1,98E+07 9,89E+01 5,39E+07 1,09E+08 2,18E+05 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (a) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 6,60E+10 1,32E+11 2,64E+08 8,60E+01 9,25E+09 1,85E+10 3,70E+07 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (b) 
Piracicaba (2) 1,97E+09 3,94E+09 7,88E+06 9,34E+01 1,33E+08 2,59E+08 5,25E+05 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (c) 
Piracicaba (2) 1,40E+09 2,81E+09 5,62E+06 0,00E+00 1,40E+09 2,81E+09 5,62E+06 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (d) 
Piracicaba (2) 1,58E+09 3,17E+09 6,34E+06 0,00E+00 1,58E+09 3,17E+09 6,34E+06 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (f) 
Piracicaba (2) 2,34E+10 4,68E+10 9,35E+07 0,00E+00 2,34E+10 4,68E+10 9,35E+07 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (g) 
Piracicaba (2) 6,18E+10 1,24E+11 2,47E+08 0,00E+00 6,18E+10 1,24E+11 2,47E+08 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (h) 
Piracicaba (2) 7,43E+07 1,49E+08 2,97E+05 0,00E+00 7,43E+07 1,49E+08 2,97E+05 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (i) 
Piracicaba (2) 2,19E+09 4,38E+09 8,76E+06 0,00E+00 2,19E+09 4,38E+09 8,76E+06 

Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de 

Piracicaba (j) 

Ribeirão Piracica 
Mirim (2) 1,96E+09 3,91E+09 7,82E+06 8,68E+01 2,65E+08 5,17E+08 1,03E+06 

Fibria Celulose S/A. Piracicaba (2) 3,04E+10 6,08E+10 1,22E+08 8,50E+01 4,56E+09 9,12E+09 1,82E+07 
Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Córrego 
Barrocão (2) 3,94E+08 7,88E+08 1,58E+06 0,00E+00 3,94E+08 7,88E+08 1,58E+06 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Córrego 
Barrocão (2) 3,94E+08 7,88E+08 1,58E+06 0,00E+00 3,94E+08 7,88E+08 1,58E+06 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Rio dos Toledos 
(2) 9,64E+07 1,93E+08 3,85E+05 0,00E+00 9,64E+07 1,93E+08 3,85E+05 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Rio dos Toledos 
(2) 9,64E+07 1,93E+08 3,85E+05 0,00E+00 9,64E+07 1,93E+08 3,85E+05 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Rio dos Toledos 
(2) 7,43E+09 1,49E+10 2,97E+07 0,00E+00 7,43E+09 1,49E+10 2,97E+07 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Córrego 
Barrocão (2) 7,43E+09 1,49E+10 2,97E+07 0,00E+00 7,43E+09 1,49E+10 2,97E+07 
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  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 
Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Córrego 
Barrocão (2) 7,43E+09 1,49E+10 2,97E+07 0,00E+00 7,43E+09 1,49E+10 2,97E+07 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Rio dos Toledos 
(2) 4,03E+10 8,06E+10 1,61E+08 0,00E+00 4,03E+10 8,06E+10 1,61E+08 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Rio dos Toledos 
(2) 4,03E+10 8,06E+10 1,61E+08 0,00E+00 4,03E+10 8,06E+10 1,61E+08 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Rio dos Toledos 
(2) 4,03E+10 8,06E+10 1,61E+08 0,00E+00 4,03E+10 8,06E+10 1,61E+08 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (o) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (p) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (q) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (r) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (s) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (t) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Escola Superior De 
Agricultura Luiz De 

Queiroz/Universidade de 
São Paulo (u) 

Ribeirão 
Descaroçador (2) 1,67E+08 3,33E+08 6,66E+05 0,00E+00 1,67E+08 3,33E+08 6,66E+05 

Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de 

Piracicaba 

Córrego das 
Ondas (2) 1,20E+10 2,39E+10 4,78E+07 0,00E+00 1,20E+10 2,39E+10 4,78E+07 

Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de 

Piracicaba 

Ribeirão Tijuco 
Preto (2) 2,19E+09 4,38E+09 8,76E+06 0,00E+00 2,19E+09 4,38E+09 8,76E+06 

Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de 

Piracicaba 
Curtume (2) 3,89E+09 7,77E+09 1,55E+07 0,00E+00 3,89E+09 7,77E+09 1,55E+07 

Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de 

Piracicaba 
Santa Olímpia (2) 2,93E+08 5,87E+08 1,17E+06 0,00E+00 2,93E+08 5,87E+08 1,17E+06 
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  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de 

Piracicaba 

Ribeirão 
Guamium (2) 4,73E+08 9,46E+08 1,89E+06 0,00E+00 4,73E+08 9,46E+08 1,89E+06 

Serviço Municipal de 
Agua e Esgoto de 

Piracicaba 

Ribeirão 
Guamium (2) 3,07E+08 6,13E+08 1,23E+06 0,00E+00 3,07E+08 6,13E+08 1,23E+06 

Jacir Furlan & Cia Ltda - 
ME Piracicaba (3) 7,68E+08 7,68E+08 3,84E+06 0,00E+00 7,68E+08 7,68E+08 3,84E+06 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 

Córrego Barrocão 
(3) 7,75E+05 7,75E+05 3,87E+03 0,00E+00 7,75E+05 7,75E+05 3,87E+03 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 
Toledos (3) 7,32E+06 7,32E+06 3,66E+04 0,00E+00 7,32E+06 7,32E+06 3,66E+04 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 
Toledo (3) 7,32E+06 7,32E+06 3,66E+04 0,00E+00 7,32E+06 7,32E+06 3,66E+04 

Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara 

D’Oeste 
Toledos (3) 7,32E+06 7,32E+06 3,66E+04 0,00E+00 7,32E+06 7,32E+06 3,66E+04 

Soc.Abastec.De Agua E 
Saneamento S.A 

Campinas 
Córrego Lagoa (3) 2,96E+06 2,96E+06 1,48E+04 0,00E+00 2,96E+06 2,96E+06 1,48E+04 

Soc.Abastec.De Agua E 
Saneamento S.A 

Campinas 

Ribeirão do 
Quilombo (3) 5,90E+06 5,90E+06 2,95E+04 0,00E+00 5,90E+06 5,90E+06 2,95E+04 

Soc.Abastec.De Agua E 
Saneamento S.A 

Campinas 

Ribeirão do 
Quilombo (3) 5,90E+06 5,90E+06 2,95E+04 0,00E+00 5,90E+06 5,90E+06 2,95E+04 

Soc.Abastec.De Agua E 
Saneamento S.A 

Campinas 

Ribeirão do 
Quilombo (3) 5,80E+06 5,80E+06 2,90E+04 0,00E+00 5,80E+06 5,80E+06 2,90E+04 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - 

Hortolândia 

Rio Quilombo (3) 1,14E+07 1,14E+07 5,68E+04 0,00E+00 1,14E+07 1,14E+07 5,68E+04 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - 

Hortolândia 

Rio Quilombo (3) 1,14E+07 1,14E+07 5,68E+04 0,00E+00 1,14E+07 1,14E+07 5,68E+04 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - 

Hortolândia 

Rio Quilombo (3) 1,14E+07 1,14E+07 5,68E+04 0,00E+00 1,14E+07 1,14E+07 5,68E+04 

() = classe de enquadramento do rio; *Massa sem considerar a eficiência de remoção do soluto no tratamento de água; ** Massa resultante após a eficiência de 
remoção do soluto no tratamento de água 
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Tabela 32: Massas de solutos e indicadores lançados no Rio Jaguari e afluentes. 

  Massa 1(mg)* Eficiência de 
Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Globe Química Jaguarí (2) 2,15E+08 4,31E+08 4,31E+08 0,00E+00 2,15E+08 4,31E+08 4,31E+08 
Alceu Panegassi - ME Jaguarí (2) 1,08E+07 2,16E+07 2,16E+07 0,00E+00 1,08E+07 2,16E+07 2,16E+07 

Fagor Ederlan 
Brasileira Auto Peças Jaguarí (2) 5,85E+06 1,17E+07 1,17E+07 3,00E+01 4,13E+06 8,19E+06 8,19E+06 

Prefeitura Municipal 
de Pedreira Jaguarí (2) 8,64E+09 1,73E+10 1,73E+10 0,00E+00 8,64E+09 1,73E+10 1,73E+10 

José Augusto Favaro Jaguarí (2) 2,19E+07 4,38E+07 4,38E+07 0,00E+00 2,19E+07 4,38E+07 4,38E+07 
Canaã Lavanderia 

Industrial Ltda. Jaguarí (2) 4,18E+08 8,36E+08 8,36E+08 5,50E+01 1,88E+08 1,70E+07 1,70E+07 

Isoladores Santana 
S.A. Jaguarí (2) 8,76E+07 1,75E+08 1,75E+08 8,00E+01 1,75E+07 3,50E+07 3,50E+07 

Gelco Gelatinas do 
Brasil Ltda Jaguarí (2) 4,38E+09 8,76E+09 8,76E+09 9,75E+01 1,11E+08 2,23E+08 2,23E+08 

Construcap - CCPS 
Engenharia E 

Comércio S.A. 
Jaguarí (2) 4,00E+05 8,00E+05 8,00E+05 0,00E+00 4,00E+05 8,00E+05 8,00E+05 

Posto Fronteira Ltda Jaguarí (2) 9,46E+07 1,89E+08 1,89E+08 0,00E+00 9,46E+07 1,89E+08 1,89E+08 
Companhia de 
Bebidas Das 

Américas-Ambev 
Jaguarí (2) 2,19E+10 4,38E+10 4,38E+10 9,92E+01 1,86E+08 3,72E+08 3,72E+08 

Companhia de 
Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA (a) 

Jaguarí (2) 7,88E+09 1,58E+10 1,58E+10 0,00E+00 7,88E+09 1,58E+10 1,58E+10 

Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA (b) Jaguarí (2) 7,88E+09 1,58E+10 1,58E+10 0,00E+00 7,88E+09 1,58E+10 1,58E+10 

Papirus Industria De 
Papel S/A. Jaguarí (2) 1,38E+10 2,75E+10 2,75E+10 9,67E+01 5,19E+08 8,97E+08 8,97E+08 

Ajinomoto do Brasil 
Industria e Comércio 

de Alimentos Ltda 
Jaguarí (2) 4,20E+10 8,41E+10 8,41E+10 9,82E+01 7,39E+09 1,48E+09 1,48E+09 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo 

Ribeirão 
Lavapés (2) 

6,28E+10 1,26E+11 2,51E+08 0,00E+00 6,28E+10 1,26E+11 2,51E+08 
Companhia de 

Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo 

Ribeirão 
Lavapés (2) 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 0,00E+00 8,04E+08 1,61E+09 3,22E+06 

Espan Lavanderia 
Ltda - ME 

Córrego do 
Mato Dentro 

(2) 
2,40E+06 4,80E+06 9,60E+03 0,00E+00 2,40E+06 4,80E+06 9,60E+03 
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  Massa 1(mg)* Eficiência de 
Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Barasch Indústria e 
Comércio de Produtos 
Eletrônicos Ltda - EPP 

Ribeirão 
Juncal (2) 2,40E+06 4,80E+06 9,60E+03 0,00E+00 2,40E+06 4,80E+06 9,60E+03 

Barasch Indústria e 
Comércio de Produtos 
Eletrônicos Ltda - EPP 

Ribeirão 
Juncal (2) 2,27E+09 4,54E+09 9,08E+06 0,00E+00 2,27E+09 4,54E+09 9,08E+06 

Prefeitura Municipal 
de Itapeva 

Córrego da 
Divinéia (2) 1,20E+08 2,40E+08 4,79E+05 0,00E+00 1,20E+08 2,40E+08 4,79E+05 

Benedito Luziano de 
Godoy - ME 

Córrego da 
Guardinha 

(2) 
3,73E+08 7,46E+08 1,49E+06 0,00E+00 3,73E+08 7,46E+08 1,49E+06 

Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - 

Paulínia 

Ribeirão das 
Anhumas (2) 2,10E+08 4,20E+08 8,41E+05 0,00E+00 2,10E+08 4,20E+08 8,41E+05 

Melhoramentos 
Florestal S.A 

Ribeirão dos 
Poncianos 

(2) 
3,83E+08 7,67E+08 1,53E+06 0,00E+00 3,83E+08 7,67E+08 1,53E+06 

() = classe de enquadramento do rio; *Massa sem considerar a eficiência de remoção do soluto no tratamento de água; ** Massa resultante após a eficiência 
de remoção do soluto no tratamento de água 
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Tabela 33: Massas de solutos e indicadores lançados no Rio Camanducaia e afluentes. 

  Massa 1 (mg)* Eficiência de 
Remoção 

Massa 2 (mg)**  
Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Extração e Comércio de 
Areia Amparo Ltda Camanducaia (2) 6,94E+09 1,39E+10 2,78E+07 0,00E+00 6,94E+09 1,39E+10 2,78E+07 

Fernandez S/A Indústria 
de Papel Camanducaia (2) 5,99E+07 1,20E+08 2,39E+05 0,00E+00 5,99E+07 1,20E+08 2,39E+05 

Adilson De C. Leme 
Amparo-Me Camanducaia (2) 8,76E+08 1,75E+09 3,50E+06 0,00E+00 8,76E+08 1,75E+09 3,50E+06 

Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre Do Sul Camanducaia (2) 8,64E+06 1,73E+07 3,46E+04 0,00E+00 8,64E+06 1,73E+07 3,46E+04 

Serviço Autonomo de 
Água e Esgoto (a) Camanducaia (2) 5,26E+08 1,05E+09 2,10E+06 0,00E+00 5,26E+08 1,05E+09 2,10E+06 

Serviço Autonomo de 
Água e Esgoto (b) Camanducaia (2) 1,84E+10 3,68E+10 7,36E+07 0,00E+00 1,84E+10 3,68E+10 7,36E+07 

Cifa Têxtil Ltda. Camanducaia (2) 1,17E+09 2,35E+09 4,70E+06 8,50E+01 1,80E+08 3,45E+08 7,05E+05 

Prefeitura Municipal de 
Toledo (a) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 1,50E+09 3,00E+09 5,99E+06 0,00E+00 1,50E+09 3,00E+09 5,99E+06 

Prefeitura Municipal de 
Toledo (b) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 1,66E+08 3,31E+08 6,62E+05 0,00E+00 1,66E+08 3,31E+08 6,62E+05 

Prefeitura Municipal de 
Toledo (c) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 1,66E+08 3,31E+08 6,62E+05 0,00E+00 1,66E+08 3,31E+08 6,62E+05 

Prefeitura Municipal de 
Toledo (d) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 1,66E+08 3,31E+08 6,62E+05 0,00E+00 1,66E+08 3,31E+08 6,62E+05 

Valeo Sistemas 
Automotivos Ltda - 

Divisão Térmico Motor 
Camanducaia (2) 5,88E+07 1,18E+08 2,35E+05 9,13E+01 5,10E+06 1,02E+07 2,04E+04 

Cerâmica Monte Alegre 
Ltda Camanducaia (2) 2,85E+07 5,69E+07 1,14E+05 9,04E+01 2,75E+06 5,49E+06 1,10E+04 

Sítio São Judas Tadeu 
(a) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 0,00E+00 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 

Sítio São Judas Tadeu 
(b) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 0,00E+00 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 

Sítio São Judas Tadeu 
(c) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 0,00E+00 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 

Sítio São Judas Tadeu 
(d) 

Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 0,00E+00 9,64E+05 1,93E+06 3,85E+03 

Rigor Alimentos Ltda Camanducaia (2) 3,88E+09 7,76E+09 1,55E+07 0,00E+00 3,88E+09 7,76E+09 1,55E+07 
Soc.Abastec. de Água e 

Saneamento S/A 
Campinas 

Ribeirão do 
Picarrão (2) 1,80E+09 3,59E+09 7,18E+06 0,00E+00 1,80E+09 3,59E+09 7,18E+06 

() = classe de enquadramento do rio; *Massa sem considerar a eficiência de remoção do soluto no tratamento de água; ** Massa resultante após a eficiência 
de remoção do soluto no tratamento de água 
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Tabela 34: Massas de solutos e indicadores lançados no Rio Atibaia e afluentes. 

  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 

Sonia de Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi (a) 

Cachoeira 
(1) 1,31E+08 4,38E+08 8,76E+05 0,00E+00 1,31E+08 4,38E+08 8,76E+05 

Sonia de Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi (b) 

Cachoeira 
(1) 3,94E+08 1,31E+09 2,63E+06 0,00E+00 3,94E+08 1,31E+09 2,63E+06 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi (c) 

Cachoeira 
(1) 1,31E+09 4,38E+09 8,76E+06 0,00E+00 1,31E+09 4,38E+09 8,76E+06 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi (d) 

Afluente Rio 
Cachoeira 

(1) 
5,26E+08 1,75E+09 3,50E+06 0,00E+00 5,26E+08 1,75E+09 3,50E+06 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi (e) 

Afluente Rio 
Cachoeira 

(1) 
1,31E+09 4,38E+09 8,76E+06 0,00E+00 1,31E+09 4,38E+09 8,76E+06 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi (f) 

Afluente Rio 
Cachoeira 

(1) 
5,26E+08 1,75E+09 3,50E+06 0,00E+00 5,26E+08 1,75E+09 3,50E+06 

Air Liquide Brasil Ltda Atibaia (2) 4,38E+07 8,76E+07 1,75E+05 0,00E+00 4,38E+07 8,76E+07 1,75E+05 
Hercules do Brasil Atibaia (2) 5,61E+07 1,12E+08 2,24E+05 0,00E+00 5,61E+07 1,12E+08 2,24E+05 

Salvador Scarpelli (a) Atibaia (2) 2,92E+08 5,84E+08 1,17E+06 0,00E+00 2,92E+08 5,84E+08 1,17E+06 
Salvador Scarpelli (b) Atibaia (2) 1,46E+08 2,92E+08 5,84E+05 0,00E+00 1,46E+08 2,92E+08 5,84E+05 

Alvaro Ribeiro (a) Atibaia (2) 8,76E+07 1,75E+08 3,50E+05 0,00E+00 8,76E+07 1,75E+08 3,50E+05 
Alvaro Ribeiro (b) Atibaia (2) 8,76E+07 1,75E+08 3,50E+05 0,00E+00 8,76E+07 1,75E+08 3,50E+05 

Keb Empreendimentos Atibaia Ltda Atibaia (2) 9,64E+08 1,93E+09 3,85E+06 0,00E+00 9,64E+08 1,93E+09 3,85E+06 

Garopaba Construtora Ltda Atibaia (2) 4,38E+07 8,76E+07 1,75E+05 0,00E+00 4,38E+07 8,76E+07 1,75E+05 

Societal S/A. (a) Atibaia (2) 9,20E+09 1,84E+10 3,68E+07 8,50E+01 1,38E+09 2,76E+09 5,52E+06 
Societal S/A. (b) Atibaia (2) 9,20E+09 1,84E+10 3,68E+07 8,50E+01 1,38E+09 2,76E+09 5,52E+06 
Societal S/A. (c) Atibaia (2) 1,75E+08 3,50E+08 7,01E+05 9,00E+01 1,75E+07 3,50E+07 7,01E+04 
Societal S/A. (d) Atibaia (2) 1,75E+08 3,50E+08 7,01E+05 9,00E+01 1,75E+07 3,50E+07 7,01E+04 

Valeo Climatização Brasil Ltda Atibaia (2) 2,33E+07 4,67E+07 9,34E+04 0,00E+00 2,33E+07 4,67E+07 9,34E+04 

Lino Princi Atibaia (2) 8,32E+06 1,66E+07 3,33E+04 3,00E+01 5,81E+06 1,16E+07 3,33E+04 

Bann Química Ltda Atibaia (2) 2,80E+09 5,61E+09 1,12E+07 9,76E+01 6,80E+07 1,36E+08 2,72E+05 

White Martins Gases Industriais 
Ltda Atibaia (2) 4,38E+07 8,76E+07 1,75E+05 0,00E+00 4,38E+07 8,76E+07 1,75E+05 

Rhodia Poliamida e Especialidades 
Ltda (a) Atibaia (2) 6,13E+09 1,23E+10 2,45E+07 9,60E+01 2,44E+08 4,92E+08 9,80E+05 

Rhodia Poliamida e Especialidades 
Ltda (b) Atibaia (2) 6,72E+09 1,34E+10 2,69E+07 9,80E+01 1,34E+08 2,68E+08 5,38E+05 
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  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 
Rhodia Poliamida e Especialidades 

Ltda (c) Atibaia (2) 1,31E+10 2,63E+10 5,26E+07 9,90E+01 1,31E+08 2,63E+08 5,26E+05 

Rhodia Poliamida e Especialidades 
Ltda (d) Atibaia (2) 1,36E+10 2,72E+10 5,43E+07 1,00E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Rhodia Poliamida e Especialidades 
Ltda (e) Atibaia (2) 1,97E+10 3,94E+10 7,88E+07 1,00E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Rhodia Poliamida e Especialidades 
Ltda (f) Atibaia (2) 3,29E+10 6,57E+10 1,31E+08 1,00E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Rhodia Poliamida E Especialidades 
Ltda Atibaia (2) 8,85E+10 1,77E+11 3,54E+08 1,00E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Tinturaria e Estamparia Cofina Ltda Atibaia (2) 4,37E+09 8,74E+09 1,75E+07 9,89E+01 4,84E+07 9,57E+07 1,93E+05 

Soc.Abastec.De Água e 
Saneamento S.A Campinas (a) Atibaia (2) 1,57E+10 3,14E+10 6,29E+07 9,37E+01 9,57E+07 1,97E+09 3,94E+06 

Soc.Abastec.De Água e 
Saneamento S.A Campinas (b) Atibaia (2) 7,01E+08 1,40E+09 2,80E+06 6,68E+01 2,33E+08 4,66E+08 9,31E+05 

Merck Sharp e Dohme 
Farmacêutica Ltda Atibaia (2) 9,13E+08 1,83E+09 3,65E+06 0,00E+00 9,13E+08 1,83E+09 3,65E+06 

Hotel Taua Ltda Atibaia (2) 5,69E+07 1,14E+08 2,28E+05 0,00E+00 5,69E+07 1,14E+08 2,28E+05 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor (a) Atibaia (2) 2,85E+07 5,69E+07 1,14E+05 9,13E+01 2,47E+06 8,54E+06 9,89E+03 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor (b) Atibaia (2) 5,53E+07 1,11E+08 2,21E+05 8,50E+01 8,30E+06 1,66E+07 3,32E+04 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor (c) Atibaia (2) 5,53E+07 1,11E+08 2,21E+05 8,50E+01 8,30E+06 1,66E+07 3,32E+04 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor (d) Atibaia (2) 4,38E+08 8,76E+08 1,75E+06 0,00E+00 4,38E+08 8,76E+08 1,75E+06 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – Paulínia Atibaia (2) 3,91E+10 7,83E+10 1,57E+08 9,15E+01 3,32E+09 6,64E+09 1,33E+07 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (a) 

Cachoeira 
(2) 5,96E+09 1,19E+10 2,38E+07 8,99E+01 6,05E+08 1,20E+09 2,40E+06 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (b) 

Cachoeira 
(2) 5,96E+09 1,19E+10 2,38E+07 8,99E+01 6,05E+08 1,20E+09 2,40E+06 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (c) Atibainha (2) 8,23E+09 1,65E+10 3,29E+07 0,00E+00 8,23E+09 1,65E+10 3,29E+07 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (d) Atibainha (2) 8,23E+09 1,65E+10 3,29E+07 0,00E+00 8,23E+09 1,65E+10 3,29E+07 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (e) Atibainha (2) 1,23E+09 2,46E+09 4,92E+06 8,77E+01 1,48E+08 1,45E+09 6,04E+05 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (f) Atibainha (2) 1,23E+09 2,46E+09 4,92E+06 8,77E+01 1,48E+08 1,45E+09 6,04E+05 

Rhodia Poliamida E Especialidades 
Ltda 

Ribeirão das 
Anhumas (2) 6,57E+09 1,31E+10 2,63E+07 0,00E+00 6,57E+09 1,31E+10 2,63E+07 
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  Massa 1 (mg)* Eficiência 
de 

Remoção 

Massa 2 (mg)** 

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo DBO Nitrato Fósforo 
Soc.Abastec. de Água e 

Saneamento S/A Campinas 
Ribeirão das 
Anhumas (2) 1,64E+11 3,27E+11 6,54E+08 0,00E+00 1,64E+11 3,27E+11 6,54E+08 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - Itatiba 

Rio Jacaré 
(2) 4,23E+10 8,46E+10 1,69E+08 0,00E+00 4,23E+10 8,46E+10 1,69E+08 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - Itatiba 

Rio Jacaré 
(2) 4,23E+10 8,46E+10 1,69E+08 0,00E+00 4,23E+10 8,46E+10 1,69E+08 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - Itatiba 

Córrego 
Tapera 

Grande (2) 2,45E+07 4,91E+07 9,81E+04 0,00E+00 2,45E+07 4,91E+07 9,81E+04 

Soc.Abastec. de Água e 
Saneamento S/A Campinas Atibaia (3) 2,45E+09 2,45E+09 1,23E+07 9,73E+01 6,85E+07 6,85E+07 3,37E+05 

Soc.Abastec. de Água e 
Saneamento S/A Campinas  

Ribeirão das 
Anhumas (3) 2,80E+05 2,80E+05 1,40E+03 0,00E+00 2,80E+05 2,80E+05 1,40E+03 

Soc.Abastec. de Água e 
Saneamento S/A Campinas 

Ribeirão das 
Anhumas (3) 6,00E+05 6,00E+05 3,00E+03 0,00E+00 6,00E+05 6,00E+05 3,00E+03 

() = classe de enquadramento do rio; *Massa sem considerar a eficiência de remoção do soluto no tratamento de água; ** Massa resultante após a eficiência 
de remoção do soluto no tratamento de água 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



	 	

142	

	

APÊNDICE 4 

Tabela 35: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão dos rios Piracicaba 

e afluentes para classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Klabin S.A. Piracicaba (2) 525.6E+3 525.6E+3 525.6E+3 4.8E+6 

Prefeitura Municipal de Camanducaia Piracicaba (2) 467.8E+3 467.8E+3 467.8E+3 4.8E+6 

Departamento de água e esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [a] Piracicaba (2) 170.0E+3 170.0E+3 170.0E+3 4.8E+6 

Departamento de água e esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [b] Piracicaba (2) 170.0E+3 170.0E+3 170.0E+3 4.8E+6 

CPFL Geração de Energia S/A Piracicaba (2) 000.0E+0 000.0E+0 000.0E+0 4.8E+6 

Nexans Brasil S.A. Piracicaba (2) 70.1E+3 70.1E+3 70.1E+3 4.8E+6 

CJ do Brasil inústria e comércio de produtos 
alimentícios Ltda Piracicaba (2) 33.3E+3 33.3E+3 33.3E+3 4.8E+6 

Isoladores Santana S.A. Piracicaba (2) 1.8E+3 1.8E+3 1.8E+3 4.8E+6 

Umicore Brasil Ltda  Piracicaba (2) 45.6E+3 45.6E+3 45.6E+3 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[a] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[b] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[c] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[d] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[e] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[f] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[g] 

Afluente Rio 
Piracicaba (2) 14.1E+3 15.9E+3 793.4E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[h] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[i] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[j] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[k] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[l] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[m] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 

Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz 
[n] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
797.0E+0 796.6E+0 39.8E+0 4.8E+6 

Baerlocher do Brasil S.A. Piracicaba (2) 351.5E+0 351.7E+0 17.6E+0 4.8E+6 

Bela Vista Nauti Clube Piracicaba (2) 594.0E+0 594.0E+0 594.0E+0 4.8E+6 

Evonik Degussa Brasil Ltda Piracicaba (2) 760.8E+0 760.2E+0 760.2E+0 4.8E+6 

Polyenka Ltda Piracicaba (2) 49.6E+3 50.6E+3 50.1E+3 4.8E+6 

Tavex Brasil S.A. Piracicaba (2) 19.0E+3 19.0E+3 18.9E+3 4.8E+6 

Buckeye Americana Ltda Piracicaba (2) 614.0E+3 613.0E+3 613.0E+3 4.8E+6 

Consorcio Paulista De Papel Celulose Piracicaba (2) 22.2E+6 1.5E+6 1.5E+6 4.8E+6 

Goodyear do Brasil Produtos De Borracha Ltda Piracicaba (2) 10.8E+3 10.9E+3 10.9E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [a] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
1.8E+6 1.8E+6 1.8E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [b] Piracicaba (2) 26.6E+3 25.9E+3 26.3E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [c] Piracicaba (2) 281.0E+3 281.0E+3 281.0E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [d] Piracicaba (2) 316.8E+3 316.8E+3 316.8E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [e] Piracicaba (2) 4.7E+6 4.7E+6 4.7E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [f] Piracicaba (2) 12.4E+6 12.4E+6 12.4E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [g] Piracicaba (2) 14.9E+3 14.9E+3 14.9E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [h] Piracicaba (2) 437.8E+3 437.8E+3 437.8E+3 4.8E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [i] 

Ribeirão 
Piracica Mirim 

(2) 
53.0E+3 51.7E+3 51.7E+3 4.8E+6 

Fibria Celulose S.A. Piracicaba (2) 912.0E+3 912.0E+3 911.3E+3 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [c] 

Córrego 
Barrocão (2) 78.8E+3 78.8E+3 78.8E+3 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [d] 

Córrego 
Barrocão (2) 78.8E+3 78.8E+3 78.8E+3 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [e] 

Rio dos Toledos 
(2) 19.3E+3 19.3E+3 19.3E+3 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [f] 

Rio dos Toledos 
(2) 19.3E+3 19.3E+3 19.3E+3 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [g] 

Rio dos Toledos 
(2) 1.5E+6 1.5E+6 1.5E+6 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [h] 

Córrego 
Barrocão (2) 1.5E+6 1.5E+6 1.5E+6 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [i] 

Córrego 
Barrocão (2) 1.5E+6 1.5E+6 1.5E+6 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [j] 

Rio dos Toledos 
(2) 8.1E+6 8.1E+6 8.1E+6 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [h] 

Rio dos Toledos 
(2) 8.1E+6 8.1E+6 8.1E+6 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara 
D’Oeste [i] 

Rio dos Toledos 
(2) 8.1E+6 8.1E+6 8.1E+6 4.8E+6 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[o] 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[p] Ribeirão 

Descaroçador 
(2) 

160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[q] 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[r] Ribeirão 

Descaroçador 
(2) 

160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[s] 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 4.8E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[t] 

Ribeirão 
Descaroçador 

(2) 
160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 4.8E+6 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
[u] Ribeirão 

Descaroçador 
(2) 

33.3E+3 33.3E+3 33.3E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [j] 

córrego do 
Mato Dentro (2) 480.0E+0 480.0E+0 480.0E+0 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [k] 

Córrego das 
Ondas (2) 2.4E+6 2.4E+6 2.4E+6 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [l] 

Ribeirão Tijuco 
Preto (2) 438.0E+3 438.0E+3 438.0E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [m] Curtume (2) 777.1E+3 777.1E+3 777.1E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [n] 

Santa Olímpia 
(2) 58.7E+3 58.7E+3 58.7E+3 4.8E+6 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 
Piracicaba [o] 

Ribeirão 
Guamium (2) 94.6E+3 94.6E+3 94.6E+3 4.8E+6 

USUÁRIOS Piracicaba e 
Afluentes (2) 79.1E+6 58.4E+6 58.2E+6 4.8E+6 

[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio 
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Tabela 36: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Piracicaba 

para classe de enquadramento 3. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Jacir Furlan & Cia Ltda - ME Piracicaba (3) 76.8E+3 15.4E+6 192.0E+3 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa 
Bárbara D’Oeste [j] Córrego Barrocão (3) 77.5E+0 77.5E+0 77.5E+0 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa 
Bárbara D’Oeste [k] Toledos (3) 731.5E+0 731.5E+0 731.5E+0 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa 
Bárbara D’Oeste [l] Toledos  (3) 731.5E+0 731.5E+0 731.5E+0 4.8E+6 

Departamento de Água e Esgoto de Santa 
Bárbara D’Oeste [m] Toledos  (3) 731.5E+0 731.5E+0 731.5E+0 4.8E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [a] Córrego Lagoa (3) 296.0E+0 296.0E+0 296.0E+0 4.8E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [b] Ribeirão do Quilombo (3) 590.0E+0 590.0E+0 590.0E+0 4.8E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [c] 

Ribeirão do Quilombo (3) 590.0E+0 590.0E+0 590.0E+0 4.8E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [d] Ribeirão do Quilombo (3) 580.0E+0 580.0E+0 580.0E+0 4.8E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Hortolândia [a] Rio Quilombo (3) 1.1E+3 1.1E+3 1.1E+3 4.8E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Hortolândia [a] Rio Quilombo (3) 1.1E+3 1.1E+3 1.1E+3 4.8E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Hortolândia [a] Rio Quilombo (3) 1.1E+3 1.1E+3 1.1E+3 4.8E+6 

USUÁRIOS Piracicaba e Afluentes (3) 84.5E+3 15.4E+6 199.7E+3 4.8E+6 
[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio 
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Tabela 37: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Jaguari para 

classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Globe Química Jaguarí (2) 43.1E+3 43.1E+3 21.5E+6 3.7E+6 

Alceu Panegassi – ME Jaguarí (2) 2.2E+3 2.2E+3 1.1E+6 3.7E+6 

Fagor Ederlan Brasileira Auto Peças Jaguarí (2) 826.0E+0 819.0E+0 585.0E+3 3.7E+6 
Prefeitura Municipal de Pedreira Jaguarí (2) 1.7E+6 1.7E+6 863.7E+6 3.7E+6 

José Augusto Favaro Jaguarí (2) 4.4E+3 4.4E+3 2.2E+6 3.7E+6 

Canaã Lavanderia Industrial Ltda. Jaguarí (2) 37.6E+3 1.7E+3 41.8E+6 3.7E+6 
Isoladores Santana S.A. Jaguarí (2) 3.5E+3 3.5E+3 8.8E+6 3.7E+6 

Gelco Gelatinas do Brasil Ltda Jaguarí (2) 22.3E+3 22.3E+3 438.0E+6 3.7E+6 

Construcap - CCPS Engenharia E 
Comércio S.A. Jaguarí (2) 80.0E+0 80.0E+0 40.0E+3 3.7E+6 

Posto Fronteira Ltda Jaguarí (2) 18.9E+3 18.9E+3 9.5E+6 3.7E+6 

Companhia De Bebidas Das Americas-
AMBEV Jaguarí (2) 37.2E+3 37.2E+3 2.2E+9 3.7E+6 

Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA [a] Jaguarí (2) 1.6E+6 1.6E+6 788.4E+6 3.7E+6 

Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA [b] Jaguarí (2) 1.6E+6 1.6E+6 788.4E+6 3.7E+6 

Papirus Industria De Papel S.A. Jaguarí (2) 103.8E+3 89.7E+3 1.4E+9 3.7E+6 

Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio 
de Alimentos Ltda Jaguarí (2) 1.5E+6 148.0E+3 4.2E+9 3.7E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [a] 

Ribeirão 
Lavapés (2) 12.6E+6 12.6E+6 12.6E+6 3.7E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [b] 

Ribeirão 
Lavapés (2) 160.8E+3 160.8E+3 160.8E+3 3.7E+6 

Espan Lavanderia Ltda - ME 
córrego do 

Mato Dentro 
(2) 

480.0E+0 480.0E+0 480.0E+0 3.7E+6 

Barasch Indústria e Comércio de Produtos 
Eletrônicos Ltda – EPP [a] 

Ribeirão Juncal 
(2) 480.0E+0 480.0E+0 480.0E+0 3.7E+6 

Barasch Indústria e Comércio de Produtos 
Eletrônicos Ltda – EPP [b] 

Ribeirão Juncal 
(2) 454.1E+3 454.1E+3 454.1E+3 3.7E+6 

Prefeitura Municipal de Itapeva córrego da 
Divinéia (2) 24.0E+3 24.0E+3 24.0E+3 3.7E+6 

Benedito Luziano de Godoy – ME córrego da 
Guardinha (2) 74.6E+3 74.6E+3 74.6E+3 3.7E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Paulínia 

Ribeirão das 
Anhumas (2) 42.0E+3 42.0E+3 42.0E+3 3.7E+6 

Melhoramentos Florestal S.A Ribeirão dos 
Poncianos (2) 76.7E+3 76.7E+3 76.7E+3 3.7E+6 

USUÁRIOS Jaguarí e 
Afluentes (2) 20.0E+6 18.7E+6 10.7E+9 3.7E+6 

[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio 
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Tabela 38: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão dos rios 

Camanducaia e afluentes para classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Extração e Comércio de Areia 
Amparo Ltda Camanducaia (2) 1.4E+6 1.4E+6 1.4E+6 5.5E+6 

Fernandez S.A. Indústria de Papel Camanducaia (2) 12.0E+3 12.0E+3 12.0E+3 5.5E+6 

Adilson de C. Leme Amparo - ME Camanducaia (2) 175.2E+3 175.2E+3 175.2E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal De Monte 
Alegre Do Sul Camanducaia (2) 1.7E+3 1.7E+3 1.7E+3 5.5E+6 

Serviço Autonomo de Água e 
Esgoto [a] Camanducaia (2) 105.1E+3 105.1E+3 105.1E+3 5.5E+6 

Serviço Autonomo de Água e 
Esgoto [b] Camanducaia (2) 3.7E+6 3.7E+6 3.7E+6 5.5E+6 

Cifa Têxtil Ltda. Camanducaia (2) 36.0E+3 34.5E+3 35.3E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal de Toledo [a] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 299.6E+3 299.6E+3 299.6E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal de Toledo [b] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 33.1E+3 33.1E+3 33.1E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal de Toledo [c] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 33.1E+3 33.1E+3 33.1E+3 5.5E+6 

Prefeitura Municipal de Toledo [d] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 33.1E+3 33.1E+3 33.1E+3 5.5E+6 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor Camanducaia (2) 1.0E+3 1.0E+3 1.0E+3 5.5E+6 

Ceramica Monte Alegre Ltda Camanducaia (2) 549.5E+0 548.5E+0 549.0E+0 5.5E+6 

Sítio São Judas Tadeu [a] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 192.7E+0 192.7E+0 192.7E+0 5.5E+6 

Sítio São Judas Tadeu [b] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 192.7E+0 192.7E+0 192.7E+0 5.5E+6 

Sítio São Judas Tadeu [c] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 192.7E+0 192.7E+0 192.7E+0 5.5E+6 

Sítio São Judas Tadeu [d] Afluente do Rio 
Camanducaia (2) 192.7E+0 192.7E+0 192.7E+0 5.5E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Rigor Alimentos Ltda Camanducaia (2) 776.2E+3 776.2E+3 776.2E+3 5.5E+6 

Soc.Abastec.de Água e Saneamento 
S.A Campinas 

Ribeirão do Picarrão 
(2) 359.2E+3 359.2E+3 359.2E+3 5.5E+6 

USUÁRIOS Camanducaia e 
Afluentes (2) 6.9E+6 6.9E+6 6.9E+6 5.5E+6 

[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio 
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Tabela 39: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Cachoeira 

para classe de enquadramento 1. 

[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo 
Vazão do Rio 

(m3/ano) 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi [a] Cachoeira (1) 43.8E+3 43.8E+3 43.8E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi [b] Cachoeira (1) 131.4E+3 131.4E+3 131.4E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi [c] Cachoeira (1) 438.0E+3 438.0E+3 438.0E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi [d] Afluente Rio 

Cachoeira (1) 175.2E+3 175.2E+3 175.2E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi [e] 

Afluente Rio 
Cachoeira (1) 438.0E+3 438.0E+3 438.0E+3 3.1E+6 

Sonia De Almeida Bessa 
Bierrenbach Laffranchi [f] 

Afluente Rio 
Cachoeira (1) 175.2E+3 175.2E+3 175.2E+3 3.1E+6 

USUÁRIOS Cachoeira (1) 1.4E+6 1.4E+6 1.4E+6 3.1E+6 
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Tabela 40: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão dos rios Atibaia. 

Atibainha e Cachoeira para classe de enquadramento 2. 

  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Air Liquide Brasil Ltda Atibaia (2) 8.8E+3 8.8E+3 8.8E+3 4.0E+6 

Hercules Do Brasil Atibaia (2) 11.2E+3 11.2E+3 11.2E+3 4.0E+6 

Salvador Scarpelli [a] Atibaia (2) 58.4E+3 58.4E+3 58.4E+3 4.0E+6 

Salvador Scarpelli [b] Atibaia (2) 29.2E+3 29.2E+3 29.2E+3 4.0E+6 

Alvaro Ribeiro [c] Atibaia (2) 17.5E+3 17.5E+3 17.5E+3 4.0E+6 

Alvaro Ribeiro [d] Atibaia (2) 17.5E+3 17.5E+3 17.5E+3 4.0E+6 

Keb Empreendimentos Atibaia Ltda Atibaia (2) 192.7E+3 192.7E+3 192.7E+3 5.0E+6 

Garopaba Construtora Ltda Atibaia (2) 8.8E+3 8.8E+3 8.8E+3 3.6E+6 

Societal S.A. [a] Atibaia (2) 276.0E+3 276.0E+3 276.0E+3 1.6E+6 

Societal S.A. [b] Atibaia (2) 276.0E+3 276.0E+3 276.0E+3 1.6E+6 

Societal S.A. [c] Atibaia (2) 3.5E+3 3.5E+3 3.5E+3 1.6E+6 

Societal S.A. [d] Atibaia (2) 3.5E+3 3.5E+3 3.5E+3 1.6E+6 

Valeo Climatização Brasil Ltda Atibaia (2) 4.7E+3 4.7E+3 4.7E+3 3.6E+6 

Lino Princi Atibaia (2) 1.2E+3 1.2E+3 1.7E+3 4.0E+6 

Bann Química Ltda Atibaia (2) 13.6E+3 13.6E+3 13.6E+3 4.0E+6 

White Martins Gases Industriais Ltda Atibaia (2) 8.8E+3 8.8E+3 8.8E+3 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[a] Atibaia (2) 48.8E+3 49.2E+3 49.0E+3 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[b] Atibaia (2) 26.8E+3 26.8E+3 26.9E+3 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[d] Atibaia (2) 26.2E+3 26.3E+3 26.3E+3 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[e] Atibaia (2) 000.0E+0 000.0E+0 000.0E+0 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[f] Atibaia (2) 000.0E+0 000.0E+0 000.0E+0 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[g] Atibaia (2) 000.0E+0 000.0E+0 000.0E+0 4.0E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[h] Atibaia (2) 000.0E+0 000.0E+0 000.0E+0 4.0E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Tinturaria E Estamparia Cofina Ltda Atibaia (2) 9.7E+3 9.6E+3 9.6E+3 2.8E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [a] Atibaia (2) 19.1E+3 196.9E+3 197.2E+3 4.0E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [b] Atibaia (2) 46.6E+3 46.6E+3 46.6E+3 4.0E+6 

Merck Sharp e Dohme Farmacêutica 
Ltda Atibaia (2) 182.5E+3 182.5E+3 182.5E+3 5.0E+6 

Hotel Taua Ltda Atibaia (2) 11.4E+3 11.4E+3 11.4E+3 3.6E+6 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor [a] Atibaia (2) 494.8E+0 854.1E+0 494.3E+0 3.6E+6 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor [b] Atibaia (2) 1.7E+3 1.7E+3 1.7E+3 3.6E+6 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor [c] Atibaia (2) 1.7E+3 1.7E+3 1.7E+3 3.6E+6 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda - 
Divisão Térmico Motor [d] Atibaia (2) 87.6E+3 87.6E+3 87.6E+3 3.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Paulínia  Atibaia (2) 663.1E+3 664.0E+3 664.0E+3 1.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [a] Cachoeira (2) 121.1E+3 120.1E+3 120.1E+3 2.8E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [b] Cachoeira (2) 121.1E+3 120.1E+3 120.1E+3 2.8E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [c] Atibainha (2) 1.6E+6 1.6E+6 1.6E+6 2.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [d] Atibainha (2) 1.6E+6 1.6E+6 1.6E+6 2.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [e] Atibainha (2) 29.6E+3 144.8E+3 30.2E+3 2.8E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo [f] Atibainha (2) 29.6E+3 144.8E+3 30.2E+3 2.8E+6 

Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda 
[i] 

Ribeirão das 
Anhumas (2) 1.3E+6 1.3E+6 1.3E+6 1.6E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [c] 

Ribeirão das 
Anhumas (2) 32.7E+6 32.7E+6 32.7E+6 1.6E+6 
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  AC (m3)  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Itatiba [a] Rio Jacaré (2) 8.5E+6 8.5E+6 8.5E+6 1.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Itatiba [b] Rio Jacaré (2) 8.5E+6 8.5E+6 8.5E+6 1.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Itatiba [c] 

CÓRREGO 
TAPERA 

GRANDE (2) 
4.9E+3 4.9E+3 4.9E+3 1.6E+6 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Itatiba [d] 

CÓRREGO 
TAPERA 

GRANDE (2) 
4.9E+3 4.9E+3 4.9E+3 1.6E+6 

USUÁRIOS Atibaia e 
Afluentes (2) 56.6E+6 57.0E+6 56.8E+6 1.6E+6 

[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio  
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Tabela 41: Águas Compensável (AC) da DBO, Nitrato e Fósforo x Vazão do rio Atibaia para 

classe de enquadramento 3. 

  AC  

Usuários Rio DBO Nitrato Fósforo Vazão do Rio 
(m3/ano) 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [a] Atibaia (3) 6.9E+3 245.3E+3 6.7E+3 1.6E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [b] Ribeirão das Anhumas 

(3) 28.0E+0 28.0E+0 28.0E+0 1.6E+6 

Sociedade Abastecimento de Água e 
Saneamento S.A Campinas [c] 

Ribeirão das Anhumas 
(3) 60.0E+0 60.0E+0 60.0E+0 1.6E+6 

USUÁRIOS Atibaia e Afluentes (3) 6.9E+3 245.4E+3 6.8E+3 1.6E+6 
[] = diferentes pontos de monitoramento ao longo do rio e afluente analisado; () = classe de enquadramento do rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


