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Hidrográficas

Estudo de caso Projeto
Produtor de Água do rio Camboriu



Missão:  “Conservar as terras e as águas sobre as quais toda vida depende.”

• Fundada nos EUA em 1951

• Atua em mais de 35 países e no Brasil desde 1988

• Aproximadamente 1.100.000 membros

• Abordagem pragmática, não confrontacional

• Procura conciliar a conservação e o desenvolvimento

• Foco na parceria com setor público, não governamentais e setor privado
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Bacia Hidrográfica Rio Camboriu



População ao longo do ano: 170,000



Temporada de verão População: 800,000
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Passos para análise do ROI



Passo 1: Análise do histórico de uso e ocupação do solo

1) Uso e ocupação do solo 2003 e 2012, resolução especial de 1m
2) Checagem em campo e análise das tendências de transição

Fisher et al. (2017), Impact of satellite imagery spatial resolution on land use classification accuracy and 
modeled water quality. Remote Sensing in Ecology and Conservation (accepted). 



1) Uso do modelo Land Change Modeler (LCM) para averiguar tendência 2003-2012

2) Uso do modelo para estimar o uso do solo em 2025 seguindo a mesma tendência

Passo 2: Estimativa do cenário futuro sem o projeto (2025)

Isto permite que se tenha uma linha de base 
realista contra a qual serão mensurados os
impactos das intervenções.

Transições de/para: 
Cenário futuro sem o projeto



Passo 3: Modelagem hidrológica

• Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

• Estimativa de vazão em cada sub-bacia

• Estimativa de carga de sedimentos em cada sub-bacia

• Calibração do modelo com dados observados

• Estimativa de cargas de sedimento futuras

• Cooperação com Epagri-CIRAM

Linha de base

• Uso e cobertura do solo 
2012

Cenário futuro

Sem intervenções

• Uso e cobertura do solo 
estimado 2025 sem
intervenções

Cenário future

Com intervenções

• Uso e cobertura do solo 
2025 estimado com 
intervenções



• Modelagem da descarga de sedimento
• Uso e cobertura do solo 2012

• Uso e cobertura do solo estimado 2025 (sem projeto)

• Identificação de áreas prioritárias (áreas riparias, nascentes, 
encostas com maior declividade)

• Cruzamento com as áreas de maior descarga de sedimento
(>10ton/ano)

• Restauração de áreas prioritárias sem tendência de 
mudança para floresta em 2025

• Conservação de áreas prioritárias com tendencia de 
mudança de floresta para outro uso

• Limitação da capacidade de implantação (639 ha até 2022)

Passo 4: Priorização dos locais com maior contribuição de 
sedimentação





Passo 5: Análise dos impactos da ETA

Para a sociedade: Co-beneficios
(não quantificados ou valorados diretamente)

• Redução do risco de enchentes (redução de 5% nos
picos de vazão)

• Segurança hídrica (resiliência em períodos de 
estiagem)

• Outros

Para a EMASA: Custos evitados

• Dragagem do canal
• Bombeamento/Adução
• Químicos (PACl, polimero) 
• Perdas de água (lavagem filtros, bacia de 

decantação, lodo)
• Disposição do lodo gerado



Passo 6: Estimativa dos investimentos do projeto

Descontados ao valor
presente usando a taxa 
de desconto social de 
3,85%.



Perfil temporal dos investimentos e benefícios 
da redução da quantidade de sedimentos



Conclusões da Análise de ROI

redução no custo associado à remoção de sedimentos e à perda de água 
compensa 100% dos investimentos da EMASA num horizonte temporal de 43 anos

em 30 anos 80% dos investimentos são recuperados

R$ 0,02/m3

valor combinado dos co-benefícios maior que R$ 275.000/ano justifica o 
compartilhamento dos custos



Implicações para a política pública 
e para o setor do saneamento

Objetivos além do rio Camboriu



Sobre a regulação do saneamento

proteção do manancial é atividade fim do setor de saneamento

deve ser considerada como custo operacional

deve fazer parte das normas de regulação incorporados às metas dos contratos

deve estar refletido na estrutura tarifária;

fluxo de caixa, não fundo

investimentos compartilhados entre todos os beneficiários

não é aumento da tarifa e não é subsídio

arranjos institucionais fortes ajudam a regulação como mecanismo de controle 
social

resultados de longo prazo x independência decisória


