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CANAL DO SERTÃO ALAGOANO: O CUSTO DA ÁGUA
Daniel Faião Rodrigues 1 & Valmir de Albuquerque Pedrosa 2

Resumo – O Governo de Alagoas está construindo o Canal do Sertão, que conduzirá água do rio São
Francisco para a região do sertão e agreste alagoano, atendendo ao consumo humano, irrigação,
culturas de sequeiro e dessedentação de animais. O objetivo desse trabalho é estimar os custos da
oferta de água para os usuários atendidos pelo empreendimento, no trecho do quilômetro 0 até o
quilômetro 64,7 do Canal. O Governo de Alagoas não tem dados suficientes para estimar o custo
exato da água do Canal do Sertão nem experiência necessária em gestão de canais. Por isso foi
necessário buscar informações sobre um empreendimento semelhante ao Canal do Sertão em um
Governo com estrutura hídrica bem definida: o Canal da Integração, no Ceará. O custo da água do
Canal do Sertão foi estimado pelo somatório dos custos com energia elétrica, operação, manutenção,
vigilância do Canal e outorga pelo uso da água. O custo com energia elétrica foi calculado conforme
as características físicas do Canal e as tarifas vigentes da Eletrobrás; os custos da outorga são
previstos na legislação brasileira; os demais custos foram estimados conforme o modelo do Canal da
Integração.
Abstract – The Government of Alagoas is building the Wilderness Channel, which will lead water
from the São Francisco River to arid regions of Alagoas, given for human consumption, irrigation,
dryland crops and watering livestock. The aim of this paper is to estimate the costs of providing water
to users served by the project, on the extension from km 0 to km 64.7 of the Channel. The
Government of Alagoas not have enough data to estimate the exact cost of water of the Wilderness
Channel nor necessary experience in channel management. Therefore it was necessary to seek
information about a similar project to the Wilderness Channel in a government with well-defined
water structure: the Integration Channel, Ceará. The cost of water from the Wilderness Channel was
estimated by the sum of the costs of electric power, operation, maintenance and surveillance of
Channel and grants for water use. The cost of electricity was calculated as the physical characteristics
of the Channel and the current fees from Eletrobrás; the costs of grants are under Brazilian law; the
remaining costs were estimated according to the model of the Integration Channel.
Palavras-Chave – Canal do Sertão; custo da água; energia elétrica.
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1. INTRODUÇÃO
As regiões do sertão e agreste alagoano são caracterizadas pelas condições climáticas
fortemente adversas à exploração agrícola ou pecuária com fins comerciais. As freqüentes estiagens
fazem com que os habitantes da região vivam permanentemente em estado crítico.
Visando modificar esta situação, o Governo de Alagoas contratou um estudo para implantação
de um Canal Adutor que conduzirá 32m³/s de água do rio São Francisco para toda esta região, tanto
para o consumo humano, como para projetos de irrigação, culturas de sequeiro, dessedentação de
animais e o desenvolvimento da aqüicultura empresarial.
Atualmente essa região tem seu abastecimento de água promovido pela Companhia de
Saneamento de Alagoas (CASAL). Entretanto, seus sistemas de abastecimento encontram-se em
estado precário no que se refere à operação e manutenção, apresentando grandes perdas geradas por
vazamentos nas adutoras e ligações clandestinas não fiscalizadas. Além disso, os altos custos
demandados pelo sistema atual, principalmente pelo grande consumo de energia elétrica,
inviabilizam sua operação e manutenção por longos períodos.
A execução das obras do Canal do Sertão está sob a gestão da Secretaria de Estado de
Infraestrutura (SEINFRA). Uma das grandes preocupações do Governo de Alagoas, bem como da
CASAL e dos futuros usuários dos recursos hídricos do Canal do Sertão é quanto eles deverão
pagar pelo uso da água proveniente desse empreendimento.
2. OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho é estimar os custos da oferta de água para todos os usuários
atendidos pelo Canal do Sertão Alagoano no trecho do quilômetro 0 até o quilômetro 64,7 do Canal.
3. METODOLOGIA
O custo total da água do Canal do Sertão será estimado pelo somatório dos custos de energia
elétrica, operação, manutenção e vigilância do Canal, bem como pela cobrança pelo uso da água.
Dessas parcelas, o custo com energia elétrica será calculado, em função da vazão demandada,
tanto para a estação de bombeamento do Canal do Sertão, bem como para as estações de
bombeamento dos perímetros de irrigação, conforme suas características físicas e as tarifas de
energia elétrica vigentes da Eletrobrás.
Os custos com operação, manutenção e vigilância do Canal serão estimados conforme o
modelo do Canal da Integração do Ceará, de forma proporcional às suas extensões. Esses custos
serão levantados através de pesquisas bibliográficas e entrevistas com a equipe da COGERH
(Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos) do Ceará.
A cobrança pelo uso da água será calculada conforme a ligislação vigente, em função da vazão.
Assim, o custo total da água do Canal do Sertão será estimado de acordo com a equação 1:
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Onde: CT(CS) = Custo total da água do Canal do Sertão; CEE(CS) = Custo com energia elétrica do
Canal do Sertão; EX(CS) = Extensão do Canal do Sertão; EX(CI) = Extensão do trecho do Canal da
Integração; O(CI) = Custo de operação do Canal da Integração; M(CI) = Custo de manutenção do
Canal da Integração; V(CI) = Custo de vigilância do Canal da Integração.
O custo total da água será rateado entre os usuários segundo suas demandas máximas,
observando que cada perímetro de irrigação possui sua própria estação de bombeamento implantada
às margens do Canal, aos quais, além dos custos oriundos do Canal, também incidirão os custos
com energia elétrica gerados por suas estações de bombeamento.

Custo

Os resultados serão apresentados em forma tabular e em curvas de custo unitário (Gráfico 1),
as quais irão gerar gráficos de “Demanda x Custo Unitário x Custo Total”.

Quantidade
Gráfico 1 – Comportamento de uma curva de custo unitário típica
A esses resultados ainda deverão incidir os custos devido à cobrança pelo uso da água na
bacia do rio São Francisco. Esses custos se devem tanto pela captação como pelo consumo de água
bruta. Os custos de consumo dependem das características de cada usuário.
Os custos oriundos do instrumento da cobrança pelo uso da água não serão embutidos nos
resultados finais, de forma a permitir a comparação entre os custos da água do Canal do Sertão e os
custos da água aduzida pela CASAL1.
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1.

Serviço de Abastecimento de Água no Agreste e no Sertão de Alagoas

O serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários em Alagoas é executado pela
CASAL, órgão do Governo do Estado de Alagoas vinculado à SEINFRA. Os municípios não
atendidos pela CASAL são abastecidos por sistemas denominados SAE (Sistema de Água e Esgoto).
A CASAL possui convênios de operação de seus sistemas de abastecimento d'água com os
municípios de Alagoas, cuja abrangência está ilustrada na Figura 1. Praticamente todos os
municípios localizados no semi-árido e a maioria dos situados na zona da mata e agreste estão
conveniados com a CASAL.
1

Custos de adução no Sistema Coletivo do Sertão, referentes ao ano de 2008, onde a cobrança pelo uso da água na
bacia do rio São Francisco não estava em vigor.
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Figura 1 – Municípios conveniados com a CASAL
4.1.1. Abastecimento de Água no Agreste e no Sertão - Serviço Atual
O Rio São Francisco, único manancial com vazão segura em toda a região do semi-árido
alagoano, considerando a escassez de mananciais, mesmo na área do agreste, justifica a existência
dos Sistemas Coletivos da CASAL. Em algumas situações o tratamento ocorre junto à área urbana,
aduzindo-se água bruta. Em outras se tem estações de tratamento únicas, aduzindo água já tratada.
A CASAL abastece os municípios do interior do Estado de Alagoas através de 6 sistemas
coletivos: Sistema do Sertão, da Bacia Leiteira, do Agreste, Carangueja, Anadia / Maribondo e
Barragem. A Figura 2 apresenta um mapa dos Sistemas Coletivos da CASAL.
Algumas das sedes municipais atendidas pelos sistemas coletivos têm serviços de água
precários, com rodízio permanente, às vezes com 5 dias sem água para cada dia com água. Soma-se
a isto a baixa oferta per capita e as perdas físicas e não-físicas, que giram em torno de 50%.
Corroborando com esta afirmativa, o Atlas de Obras Prioritárias para Região Semi-Árida,
documento produzido pela Agência Nacional de Águas (ANA), criou a figura da área de elevado risco
hídrico em Alagoas. A Figura 3 apresenta essa área, a qual será beneficiada pelo Canal do Sertão.

Figura 2 – Mapa dos Sistemas Coletivos

Figura 3 – Área de elevado risco hídrico

4.1.2. Abastecimento de Água no Agreste e no Sertão - Serviço Futuro
A região a ser beneficiada pelo empreendimento pertence à microrregião homogênea do
sertão alagoano, bacia leiteira e agreste alagoano. Compreende um sistema de captação no
reservatório Apolônio Sales, estações elevatórias, tubulações de recalque, aquedutos, túneis e cerca
de 250km de canais revestidos. Serão utilizados 12 conjuntos motor-bomba para uma vazão total de
32m³/s. A Figura 4 ilustra o traçado do Canal do Sertão Alagoano, partindo do município de
Delmiro Gouveia, chegando à Arapiraca.
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Figura 4 – Traçado do Canal do Sertão Alagoano
O empreendimento atenderá direta e indiretamente 42 municípios de Alagoas, abastecendo cerca
de 1.000.000 de habitantes, 50% da população do Estado. O projeto do Canal foi concebido objetivando
a redução dos custos de distribuição de água através da minoração das alturas geométricas de
bombeamento, que hoje, chegam a atingir até cerca de 500m. Além disso, garantir a oferta de água
através de uma estrutura física mais eficiente do que as adutoras atuais. O desnível entre a estação
elevatória do Canal até seu ponto mais elevado de bombeamento é de aproximadamente 40m.
4.2.

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos

A cobrança pelo uso da água se configura por vezes como o último instrumento de gestão dos
recursos hídricos. Apesar disso, este tipo de cobrança já estava prevista no Código de Águas de
1934 e na Lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981. Este instrumento de gestão
aparece ainda na Lei das Águas (Lei n. 9.433/97) que institui a Política Nacional dos Recursos
Hídricos. O objetivo deste instrumento é estimular o uso racional da água e gerar recursos
financeiros para investimentos na recuperação e preservação dos mananciais. A cobrança não é um
imposto, mas um preço público condominial, fixado a partir de um pacto entre usuários e o
respectivo Comitê de Bacia com o apoio técnico da ANA.
4.2.1. Cobrança na Bacia do Rio São Francisco
A cobrança pelo uso da água bacia do Rio São Francisco começou a partir de julho de 2010. Estão
sujeitos à cobrança os usos de água localizados em rios de domínio da União, bem como em açudes
decorrentes de obras da União. Serão cobrados os usos de captação de água, consumo e lançamento
de efluentes, desde que a captação do usuário seja superior a 4L/s, ou 14,4m³/h. Os recursos
financeiros serão arrecadados pela ANA e repassados integralmente à bacia do São Francisco. Os
valores a serem cobrados foram aprovados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),
conforme o tipo de uso, de acordo com a Tabela 1.
Tabela 1 – Valores cobrados pelo uso dos recursos hídricos do rio São Francisco
TIPO USO
Captação de água bruta
Consumo de água bruta
Lançamento de carga orgânica DBO5,20
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UNIDADE
R$/1.000m³
R$/1.000m³
R$/1.000kg

VALOR
10,00
20,00
70,00
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4.2.2. Cobrança na Bacia do Rio Guandu
Esta bacia engloba o território de 12 municípios do Rio de Janeiro. A cobrança pela utilização
dos recursos hídricos considera 3 classes: agropecuária, aqüicultura e demais usuários, às quais
incidem 3 modalidades de cobrança: captação, consumo e despejo de efluentes, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Valores cobrados pela utilização dos recursos hídricos do rio Guandu
USUÁRIOS
Agropecuária
Aqüicultura
Demais Atividades

Captação (R$/1.000m³)
0,20
0,16
8,00

Consumo (R$/1.000m³)
0,50
20,00

4.2.3. Cobrança na Bacia dos Rios PCJ
A região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) tem aproximadamente 92%
de sua área no Estado de São Paulo e 8% no Estado de Minas Gerais. O uso dos recursos hídricos
tem 2 modalidades de cobrança: a) pelo uso dos recursos da União, implantada a partir do ano de
2006 (Tabela 3); b) pelo uso dos recursos do Estado, implantada a partir do ano de 2007 (Tabela 4).

Tabela 3 – Valores cobrados pelo uso dos
recursos hídricos Federais da bacia do PCJ

4.3.

Tabela 4 – Valores cobrados pelo uso dos
recursos hídricos Estaduais da bacia do PCJ

Modelo da COGERH: Canal da Integração

A política de Recursos Hídricos do Governo do Ceará criou a COGERH, responsável hoje pelo
gerenciamento e disciplinamento de mais de 90% das águas acumuladas naquele Estado. A
Companhia está diretamente vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Estado do Ceará.
A COGERH tem por objetivo gerenciar os recursos hídricos constantes dos corpos d’água
superficiais e subterrâneos de domínio do Estado, visando equacionar as questões referentes ao seu
aproveitamento e controle. Para se determinar o preço da água por usuário, foram realizados estudos
de tarifa, negociações com companhia de abastecimento e com os SAE, considerando a capacidade
de pagamento dos usuários.
4.3.1. Tarifas Cobradas pelo uso dos Recursos Hídricos do Ceará
O Governo do Ceará regulamentou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos do Estado ou da União, por delegação de competência, bem como definiu as tarifas a
serem cobradas de seus usuários. O modelo tarifário de água bruta para o Ceará apresenta dois
componentes: tarifa de consumo e tarifa de demanda. Entretanto, a cobrança atualmente implementada
admite apenas as tarifas definidas com base na água consumida (tarifa de consumo). A Tabela 5
apresenta as tarifas de consumo, por usuário, cobradas pelo uso dos recursos hídricos do Ceará.
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Tabela 5 – Tarifas de consumo cobradas pelo uso dos recursos hídricos do Ceará
USUÁRIO

TARIFA (R$/1.000m³)

Abastecimento
Público
Indústria
Piscicultura

Irrigação

Região Metropolitana de Fortaleza ou captações em estrutura hídrica de usos
múltiplos, com adução da COGERH
Demais regiões do Estado (açudes, rios, lagoas e poços), sem adução da
COGERH
Captação em estrutura hídrica com adução da COGERH
Captação em estrutura hídrica sem adução da COGERH
Tanques escavados
Rede
Consumo de 1.441m³/mês até 5.999m³/mês
Consumo de 6.000m³/mês até 11.999m³/mês
Consumo de 12.000m³/mês até 18.999m³/mês
Consumo de 19.000m³/mês até 46.999m³/mês
Consumo a partir de 47.000m³/mês

Carcinicultura
Água mineral e água potável de mesa
Demais categorias de uso

86,54
32,77
1.294,67
431,56
15,60
31,20
3,00
6,72
7,80
8,40
9,60
31,20
1.036,65
86,54

4.3.2. O Canal da Integração
O Canal da Integração foi concebido para atender diversas finalidades, desde ampliar a oferta
de água para atividades agroindustriais e contribuir para atender às necessidades do complexo
industrial e portuário do Pecém, mas, principalmente, assegurar o suprimento de água para a RMF.
O Canal possui cerca 255km de extensão, com capacidade de aduzir uma vazão máxima
22m³/s, bombeando em um desnível de apenas 30m. O suprimento hídrico do Canal da Integração
será garantido pelo açude Castanhão, o qual possui com capacidade para acumulação de 6,7 bilhões
de metros cúbicos. A Tabela 6 detalha as características dos 8 conjuntos motor-bomba do Canal.
Tabela 6 – Características dos conjuntos motor-bomba do Canal da integração
8 MOTORES
Potencia: 2.200kW ou 2.994CV
Rotação máxima: 714 RPM
Potência total Instalada: 23.953CV

8 BOMBAS
Vazão Unitária: 3,15m³/s
Vazão Total: 22m³/s

Suas comportas são automatizadas, seu sistema de monitoramento possui câmeras em todas as
comportas e sensores de nível no canal e nos açudes. Isso permite que todo o canal seja operado por
apenas dois funcionários. O Canal da Integração possui 2 salas de controle, podendo ser operado da
sede da COGERH, bem como da estação de bombeamento do Castanhão. A Figura 5 ilustra as salas
de controle do Canal da Integração.

(a) Sede da COGERH
(b) Estação de Bombeamento
Figura 5 – Salas de controle do Canal da Integração
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A vigilância do Canal é feita por empresa terceirizada, onde funcionários armados percorrem
o Canal com motos e carros, ilustrados na Figura 6.

Figura 6 – Vigilância armada do Canal da Integração
A COGERH realizou em 2007 um levantamento sobre os custos da água em alguns sistemas
hídricos, dentre eles o Canal da Integração. O objetivo do estudo foi calcular o custo por metro
cúbico de água aduzida. Esses custos foram estimados entre 22,50R$/1.000m³ e 27,80R$/1.000m³.
No ano de 2008, os custos totais da COGERH relativo à adução da água bruta do Canal da
Integração, isoladamente, foi da ordem de R$ 782 mil, enquanto que o custo apenas com energia
elétrica, para o mesmo empreendimento, foi da ordem de R$ 170 mil. A Companhia não possui os
custos detalhados por usuário de água.
4.4.

Modelo da CASAL: Sistema Coletivo do Sertão (SCS)

O SCS é composto por 3 municípios, possui cerca de 282km de adutoras, 7 estações
elevatórias, potência total instalada de 8.170CV e tem capacidade de 316L/s.
4.4.1. Sistema Tarifário da CASAL
Os serviços de distribuição de água e coleta de esgotos prestados pela CASAL são cobrados sob a
forma de tarifa. As tarifas para os usuários se dão de acordo com os seguintes critérios: residencial,
comercial, industrial e pública. A estrutura tarifária da CASAL é complexa, por isso a Tabela 7
apresenta uma simulação da conta mensal da CASAL para os municípios saneados do interior.
Tabela 7 – Conta mensal da CASAL para municípios saneados do interior de Alagoas
CONSUMO (m³/mês)
0
10
20
30
50
100
500
1.000

USUÁRIOS *
Residencial
30,72
30,72
99,14
178,01
342,02
759,36
4.120,69
8.325,18

Comercial
70,88
70,88
183,20
295,52
520,16
1.081,76
5.574,56
11.190,56

Industrial
79,52
79,52
224,48
369,44
659,36
1.384,16
7.182,56
14.430,56

Pública
64,64
64,64
230,08
395,52
726,40
1.553,60
8.171,20
16.443,20

* Valores (R$) referetes à tarifa da água, e não ao seu custo de produção.
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Em 2008 a CASAL faturou cerca de 8,5 milhões de reais com o SCS, entretanto, arrecadou
apenas 6,8 milhões devido ao não pagamento por parte de alguns usuários, principalmente da
categoria pública, cuja inadimplência atingiu quase 80%. Em relação aos custos de produção, a
CASAL, no mesmo ano, aduziu cerca de 2,6 milhões de metros cúbicos de água para abastecer o
SCS. Seu custo total foi de aproximadamente 11 milhões de reais, sendo que 4,8 milhões
correspondem apenas aos custos com energia elétrica, conforme Tabela 8. O custo médio unitário
de produção foi de 4,15 R$/m³, sendo que o custo apenas com energia elétrica foi de 1,81 R$/m³.
Tabela 8 – Parâmetros financeiros do SCS no ano de 2008
USUÁRIOS
Residencial
Comercial
Volume Faturado (m³)
2.394.220,89
101.455,11
Valor Faturado (R$)
6.945.932,22
303.028,66
Valor Arrecadado (R$)
6.167.812,67
263.400,52
Inadimplência (%)
11,02
11,27
Custo total de adução de água no SCS (R$)
Custo com Energia Elétrica para adução de água no SCS (R$)

PARÂMETROS

Industrial
56.095,26
159.031,54
143.748,43
6,60

Pública
89.632,74
1.079.272,82
235.961,58
78,10

TOTAL
2.641.404,00
8.487.265,24
6.810.923,20
19,60
10.971.239,84
4.775.962,79

Os dados acima mostram que a CASAL gasta mais do que arrecada no SCS, o que certamente
acontece nos demais sistemas do interior. Essa diferença de custo é compensada pelos usuários da
capital, cujas contas mensais possuem o maior coeficiente de ajuste. Em outras palavras, os usuários do
sistema de água e esgoto de Maceió pagam parte da conta de água dos usuários do interior. Essa é mais
uma importante questão a ser sanada pelo Canal do Sertão.
4.5.

Oferta de Energia Elétrica em Alagoas

O serviço de energia elétrica no Estado de Alagoas é ofertado por concessão, pela Eletrobrás Distribuição Alagoas. Para a aplicação das tarifas a Eletrobrás obedece às disposições da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), especialmente sua Resolução Homologatória n° 837/2009.
4.5.1. Sistema Tarifário da ELETROBRÁS
A Eletrobras utiliza de uma estrutura tarifária horo-sazonal, em que as tarifas têm valores
diferenciados segundo os horários do dia e os períodos do ano. Sob as tarifas da Eletrobras não
estão inseridos tributos, devendo ainda ser aplicado os custos de ICMS, PIS e COFINS.
5. O CANAL DO SERTÃO ALAGOANO
O então projeto do Canal de Adução do Sistema Integrado de Aproveitamento Hídrico do Sertão
Alagoano foi lançado pelo Governo do Estado de Alagoas em 1992. Incorporado ao PAC, o Canal do
Sertão está sendo implantado dentro de uma parceria entre o Governo Federal e o Governo de Alagoas.
Quando concluído, o Canal do Sertão possibilitará a irrigação de uma área superior 26.000ha, sendo
capaz de impactar positivamente na qualidade de vida do alto sertão, bacia leiteira e agreste.
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O Canal do Sertão inicia-se
se através de uma estrutura de tomada d’água, associada a uma estação
elevatória implantada em um dos braços do reservatório de Moxotó, junto ao povoado
ovoado São José,
próximo à usina
sina Apolônio Sales (Moxotó). Da estação elevatória, com nível da água ((N.A.) normal na
cota 252m, parte uma linha de adução de 1.700m de extensão até um ponto de transição na cota 288m,
de onde, por gravidade, a água é veiculada atrav
através
és de uma tubulação em sifão de 2.000m de extensão
até o início da calha do canal,, na cota de 282,65
282,65m,
m, que serpenteia o sertão com 250km de extensão.
5.1.

O Traçado do Canal do Sertão
O Canal do Sertão tem seu alinhamento básico definido segundo o sentido SW
SW-NE, tendo

sido desenvolvido entre as elevações 283m e 265m,
265m, numa extensão de total de 250
250km até a região
de Arapiraca. A Figura 7 apresenta o arranjo geral do Canal do Sertão e a Figura 8 mostra sua a área
de influência,, segundo as regiões dos sistemas coletivos da CASAL.

Figura 7 – Arranjo geral do Canal do Sertão

Figura 8 – Regiões e municípios
unicípios pertencentes à
área de influência do Canal
anal do Sertão

Sua estação elevatória está projetada para abrigar 12 conjuntos de bombeamento com vazão
nominal de 2,67m³/s, rotação de 600RPM e potência de 2.000CV, por unidade.
unidade A Tabela 9 resume as
características dos conjuntos motor-bomba
bomba do Canal do Sertão.
Tabela 9 – Características dos conjuntos motor-bomba
motor bomba do Canal do Sertão
12 MOTORES
Potencia: 2.000CV
Rotação máxima: 600 RPM
Potência total Instalada: 24.000CV

12 BOMBAS
Vazão Unitária: 2,67m³/s
Vazão Total: 32m³/s

6. DEMANDAS DO CANAL DO SERTÃO
A faixa diretamente beneficiável pelo Canal do Sertão foi dividida em perímetros detentores
de atividades econômicas com modelos de exploração específicos. Na divisão geral estão separados
os perímetros de irrigação e os perímetros de sequeiro. Dessa forma o Canal do Sertão atende a
diversas atividades
dades ao longo do seu percurso. A Tabela 10 apresenta um resumo das demandas dos
usuários do Canal do Sertão inseridos no trecho do km 0 até 0 km 64,7.
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Tabela 10 – Resumo das demandas de vazão do Canal do Sertão (km 64,7)
USUÁRIOS
Perímetros de Irrigação – Delmiro Gouveia
Perímetros de Irrigação – Pariconha 1
Perímetros de Irrigação – Pariconha 2
SUBTOTAL 1
Perímetro de Sequeiro da Zona do Sertão 1
Perímetro de Sequeiro da Zona do Sertão 2
Perímetro de Sequeiro da Zona do Sertão 3
Perímetro de Sequeiro da Zona do Sertão 4
Perímetro de Sequeiro da Zona do Sertão 5
SUBTOTAL 2
Sistema Coletivo do Sertão
SUBTOTAL 3
TOTAL

6.1.

DEMANDA (L/s)
236,00
253,90
489,70
979,60
220,77
112,00
77,24
31,54
137,27
578,82
340,00
340,00
1.898,42

DEMANDA (%)
12,43%
13,37%
25,80%
51,60%
11,63%
5,90%
4,07%
1,66%
7,23%
30,49%
17,91%
17,91%
100%

Perímetros de Irrigação

Os perímetros de irrigalçao são os maiores consumidores de água do empreendimento, com
uma área total irrigada de 26.943,25ha. Possuem uma área total de mais de 160.000ha de regiões
irrigáveis e não irrigáveis, demandando uma vazão superior a 24m³/s. A concepção de engenharia
para os perímetros de irrigação abordados nesse trabalho estão resumidos nos quadros abaixo:

Figura 9 – Perímetro de irrigação de Delmiro Gouveia

Figura 10 – Perímetro de irrigação de Pariconha 1

6.2.

Figura 11 – Perímetro de irrigação de Pariconha 2

Perímetros de Sequeiro

Os perímetros de sequeiro, ou demanda rural difusa, ocorrem ao longo do eixo de integração,
atendendo a fazendas de agropecuária de sequeiro para as quais se aloca água para áreas irrigáveis
difusas, dando sustentabilidade aos negócios da exploração agropecuária.
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6.3.

Abastecimento de Água Urbano e Rural

O abastecimento urbano e rural atenderá a todas as populações da região de influência direta,
não atendidas por outros sistemas, até a vida útil do empreendimento. Nos primeiros 64,7 km do
Canal haverá oferta de água apenas para o SCS.
7. ESTIMATIVA DO CUSTO DA ÁGUA DO CANAL DO SERTÃO
7.1.

Custo com Energia Elétrica para o Canal do Sertão
A outorga preventiva concedida pela ANA, em 2009, estabelece que a vazão máxima de

captação no trecho Moxotó - Rio Capiá é de 12.981,82m³/h (3,61m³/s), durante 20 horas por dia, 30
dias por mês, perfazendo um volume mensal captado de 7.789.092m³. O custo unitário da água
varia conforme a vazão demandada. Em outras palavras, o custo da água não é fixo; ele varia dentro
de uma faixa que pode ter amplitude grande ou pequena, em função da vazão demandada.
7.1.1. Cálculo das Tarifas de Energia Elétrica
Ainda não existe uma entidade para gerir o Canal do Sertão, sendo desconhecida a forma como
esta entidade contrataria os serviços de oferta de energia elétrica da Eletrobrás. Para se calcular o
custo de energia elétrica do Canal do Sertão, há de se considerar algumas hipóteses, buscando sempre
a melhor opção entre, por exemplo: a) optar pela tarifa convencional, horo-sazonal azul ou horosazonal verde; b) funcionar no horário de ponta ou apenas no horário fora de ponta; c) adaptar-se ao
grupo consumidor que possibilite maiores descontos; d) buscar isenções fiscais nas tarifas.
A tensão instalada pela Eletrobrás na região de captação do Canal do Sertão é de 13,8KV. Isso
enquadra o Canal como unidade consumidora rural de alta tensão, no subgrupo A4 – 2,3 a 25KV.
Em relação às tarifas, será considerado que o empreendimento visa ofertar sua vazão máxima.
Assim, o custo de consumo se torna mais importante que o custo de demanda. Nesse sentido, serão
adotadas as tarifas para alta tensão, horo-sazonal verde, cujo custo é um terço da tarifa azul.
Quanto à divisão do dia, atendendo a Resolução n° 408/2009 da ANA, será considerado que a
estação de bombeamento do Canal do Sertão irá aduzir água durante 20 horas por dia, 30 dias por
mês, sem que sua estação de bombeamento funcione no horário de ponta. Em relação à divisão do
ano, sabe-se que a região do sertão alagoano possui cinco meses úmidos e sete meses secos. A tarifa
da Eletrobrás é diferente para cada um desses períodos. No cálculo dos custos com energia elétrica,
será considerada a média ponderada das tarifas em relação aos períodos do ano. Assim, os
resultados representarão o custo médio anual com energia elétrica. Também será observado o
desconto de 90% na tarifa de consumo para a unidade consumidora rural - irrigação (alta tensão),
quando funciona no horário reservado.
Quanto aos tributos PIS e COFINS que deverão incidir nas tarifas de energia elétrica serão
consideradas as médias ocorridas no ano de 2009. Quanto ao ICMS será aplicada a tarifa de 17%
Em relação aos parâmetros físicos, o peso específico da água, o rendimento do conjunto motorbomba e a perda de carga das linhas de recalque até o quilômetro zero do Canal, serão
considerados, respectivamente, 1.000kgf/m³, 85% e 10% da altura geométrica.
Com isso, a tarifa final de energia elétrica do Canal do Sertão foi calculada em 19,51 R$/kW
para a demanda e 0,11905 R$/kWh para o consumo.
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7.1.2. Cálculo do Custo com Energia Elétrica para o Canal do Sertão
Para calcular o custo com energia elétrica para captação de água pelo Canal do Sertão é
necessário calcular os custos referentes à demanda e ao consumo.
Custo de Demanda de Energia Elétrica - A estação de bombeamento do Canal do Sertão
possui 12 conjuntos motor-bomba de 2.000CV. Sua potência instalada é de 24.000CV. Será
admitido, para fins de cálculo do custo em função da vazão, que a estação de bombeamento
demandará a menor potência possível para aduzir uma dada vazão. O custo anual de energia elétrica
demandada para captação de água no Canal do Sertão será calculado através da equação 4:
$

$

Custo de demanda  = 12 # Tarifa (inal de demanda *+ # Potência demandada (kW)

(4)

Custo de Consumo de Energia Elétrica - Para calcular o custo de consumo para captação de
água pelo Canal do Sertão em função de sua vazão é necessário conhecer a potência demandada para
a respectiva vazão. A potência da estação de bombeamento será calculada conforme a equação 5:
Potência =

1234 23125í7854 9: á<=: > :52?2@:çã4 9: <@:C89:92 > C:Dã4 > :?E=@: F:G4FéE@85:

(5)

@2G98F2GE4 94 54GI=GE4 F4E4@JK4FK:

A altura manométrica será determinada pela diferença entre o nível máximo (288,05m) e o
nível mínimo (249,52) de bombeamento, aplicando-se as perdas de carga sofridas nas linhas de
recalqueresultando em 42,38m.
O custo de consumo também depende do tempo de funcionamento dos conjuntos motorbomba ao longo do mês. Assim, o custo anual de energia elétrica consumida para captação de água
no Canal do Sertão pode ser obtido através da equação 6:
Custo de consumo 

$



= 12 # 630 # Potência (kW)# Tarifa (inal de consumo 

$

*+O

(6)

Custo Total e Custo Unitário de Energia Elétrica - O custo total é o somatório do custo de
demanda com o custo de consumo. O custo unitário é a razão entre o custo total e o volume de água
aduzida com o respectivo custo. O Gráfico 2 e o Gráfico 3 apresentam o custo anual com energia
elétrica, em função da vazão, para captação de água pelo Canal do Sertão.

Gráfico 2 – Custo unitário da energia elétrica
na captação pelo Canal do Sertão
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Gráfico 3 – Custo unitário da energia elétrica
na captação pelo Canal do Sertão (km 64,7)
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Os picos de máximo observados no Gráfico 2 ocorrem quando o sistema necessita ativar mais um
conjunto motor-bomba para atender a vazão demandada. Isso aumenta os custos de demanda naquele
instante. Para atender a demanda do Canal do Sertão até o quilômetro 64,7 é necessário operar com
apenas 1 conjunto motor-bomba. Por essa razão a curva do custo unitário do Gráfico 3 possui um
formato decrescente uniforme.
7.2.

Custo com Energia Elétrica para os Perímetros de Irrigação
Os proprietários dos perímetros de irrigação irão captar água do empreendimento para irrigar suas

terras com sua própria estação de bombeamento, implantada às margens do Canal. A água estará
disponível na estação de bombeamento principal dos perímetros de irrigação, entretanto, o irrigante
deverá bombeá-la para seus reservatórios pulmão, a partir dos quais abastecerá suas redes de irrigação.
Os custos calculados no item anterior referem-se à energia elétrica utilizada na captação de
água pelo Canal do Sertão. Esses custos, mais adiante, serão rateados entre todos os usuários. Por
outro lado, a água aduzida para os perímetros de irrigação, a partir da estação de bombeamento
principal de cada um dos perímetros, abastecerá apenas aos irrigantes particulares. Esses custos não
deverão ser rateados entre os usuários, recaindo apenas sobre os particulares irrigantes.
7.2.1. Cálculo das Tarifas de Energia Elétrica para os Irrigantes
Os cálculos para se determinar o custo adicional com energia elétrica dos perímetros de
irrigação são semelhantes aos cálculos efetuados para a captação pelo Canal do Sertão. A tarifa final
é de 19,51 R$/kW para a demanda e 0,07621 R$/kWh para o consumo.
7.2.2. Cálculo do Custo com Energia Elétrica para os Perímetros de Irrigação
Os cálculos para determinar o custo com energia elétrica das estações de bombeamento dos
perímetros de irrigação foram efetuados considerando os mesmos parâmetros admitidos para o Canal.
Os gráficos abaixo mostram a curva do custo unitário da energia elétrica dos perímetros de irrigação.

Gráfico 4 – Custo unitário da energia elétrica do perímetro de Delmiro Gouveia
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Gráfico 5 – Custo unitário da energia elétrica
do perímetro de Pariconha 1

7.3.

Gráfico 6 – Custo unitário da energia elétrica
do perímetro de Pariconha 2

Extrapolação do Custo Total do Canal do Sertão Segundo o Modelo da COGERH

Os estudos da COGERH apresentam custos detalhados da água bruta do Canal da Integração
do Ceará cujas informações datam do ano de 2007. Os custos de administração da COGERH foram
separados por estrutura hídrica, ou seja, nos custos de pessoal irão incidir apenas a parcela da
administração da COGERH que contribui na gestão do Canal da Integração, subdivididos em
administração e vigilância. Os custos de manutenção foram feitos com materiais e serviços
eventuais e complementares, capazes de manter o Canal sempre limpo e funcional. A Tabela 11
apresenta os componentes do custo da água do Canal da Integração quando sua estação de
bombeamento opera na capacidade máxima de 22m³/s.
Tabela 11 – Custo anual da água do Canal de Integração (vazão máxima)
SERVIÇOS
Administração
Vigilância
Manutenção de canal
Manutenção de veículos
Combustível e lubrificante
Materiais diversos

CUSTOS (R$/ano)
1.224.880,00
1.299.751,00
54.013,00
45.247,00
69.116,00
29.933,00

SERVIÇOS
Energia elétrica (demanda)
Energia elétrica (consumo)
Captação e análise da água
Outros custos
TOTAL

CUSTOS (R$/ano)
108.524,00
10.380.800,00
24.168,00
13.571,00
13.250.003,00

Os custos apresentados acima foram reagrupados em 4 grupos, os quais representam custos com
operação (administração + materiais diversos + outros custos), manutenção (manutenção de canal +
manutenção de veículos + combustível e lubrificante + captação e análise da água), energia elétrica
(energia elétrica demandada + energia elétrica consumida) e vigilância do Canal da Integração. O
objetivo desse reagrupamento é estimar o custo da água do Canal do Sertão conforme esses mesmos
grupos. A Tabela 12 apresenta o custo da água do Canal da Integração segundo cada um desses grupos.
Tabela 12 – Custo anual da água do Canal de Integração (reagrupado)
ITENS
Operação
Manutenção
Energia Elétrica
Vigilância
TOTAL
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CUSTOS (R$/ano)
1.268.384,00
192.544,00
10.489.324,00
1.299.751,00
13.250.003,00

(%)
9,57
1,45
79,16
9,81
100,00
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O custo anual com energia elétrica do Canal da Integração (R$10,5 milhões) representa
aproximadamente 80% do seu custo total, o que indica que a energia elétrica é um bom parâmetro
para estimar o custo da água do Canal do Sertão. A comparação dos custos dos dois
empreendimentos deve considerar que ambos operam em sua capacidade máxima projetada.
O custo da captação de água pelo Canal do Sertão foi estimado considerando todas as despesas
com operação, manutenção, energia elétrica e vigilância, quando o Canal do Sertão opera em sua
capacidade máxima de produção (32m³/s). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 13. A
Tabela 14 apresenta o custo da captação de água pelo Canal do Sertão para atender as demandas até o
quilômetro 64,7, operando na capacidade máxima de produção desse trecho (1.898L/s).

Tabela 13 – Custo anual da água do Canal do
Sertão – vazão máxima (km 250)

Tabela 14 – Custo anual da água do Canal do
Sertão – vazão máxima (km 64,7)

A partir desse resultado é possível calcular o custo da captação de água em função da vazão
demandada. Dentre os componentes do custo total da água, a energia elétrica consumida é a única
parcela variável; todos os demais custos são fixos, o que significa que os usuários terão custos, mesmo
que não utilizem água do Canal. Esses custos fixos são referentes à operação, manutenção, vigilância e
demanda de energia elétrica necessários para manter o sistema apto a atender as demandas projetadas a
qualquer tempo. Conhecendo o custo total da água (Tabela 14), bem como o custo variável, ambos
referentes à vazão máxima do Canal no quilômetro 64,7, o custo de demanda para a mesma vazão será a
diferença entre essas parcelas. O custo de demanda de energia elétrica é constante até o quilômetro 64,7
do Canal, isto é, o custo fixo da água deve ser o mesmo para vazões até 1.898L/s.
7.4.

Rateio dos Custos da Água entre os Usuários do Canal do Sertão

O rateio dos custos da água adotado nesse trabalho consiste em dividir os custos fixos entre os
usuários de forma proporcional à sua demanda máxima. Os custos variáveis de cada usuário são
somados aos custos fixos rateados. Para os perímetros de irrigação o custo da água é o somatório da
parcela do custo rateado da captação de água pelo Canal do Sertão com a parcela dos custos de
energia elétrica para operar as estações de bombeamento de cada perímetro.
7.5.

Gráficos da Demanda x Custo Unitário x Custo Total dos Usuários do Canal do Sertão

É importante ressaltar que esses resultados consideram o consumo de energia elétrica,
operação, manutenção e vigilância do Canal. A esses custos ainda deverão incidir a cobrança pelo
uso da água na bacia do rio São Francisco. Esses custos se devem tanto pela captação
(10,00R$/1.000m³) como pelo consumo (20,00R$/1.000m³) de água bruta.
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Gráfico 7 – Custo da água para o
Sistema Coletivo do Sertão

Gráfico 8 – Custo da água para o
Perímetro de Irrigação de Delmiro Gouveia

Gráfico 9 – Custo da água para o
Perímetro de Irrigação de Pariconha 1

Gráfico 10 – Custo da água para o
Perímetro de Irrigação de Pariconha 2

Gráfico 11 – Custo da água para o
Perímetro de Sequeiro do Sertão 1

Gráfico 12 – Custo da água para o
Perímetro de Sequeiro do Sertão 2

Gráfico 13 – Custo da água para o
Perímetro de Sequeiro do Sertão 3

Gráfico 14 – Custo da água para o
Perímetro de Sequeiro do Sertão 4
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Gráfico 15 – Custo da água para o
Perímetro de Sequeiro do Sertão 5

Gráfico 16 – Custo da água agrupado para
todos os usuários

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os valores cobrados pelo uso da água dos rios São Francisco, Guandu e PCJ são semelhantes,
o que significa que há uma tendência de consenso nacional acerca dos valores a serem cobrados
pelo uso dos recursos hídricos do Brasil (Tabela 15). Destaque para o Estado de São Paulo, que é
mais rígido quanto aos lançamentos de carga orgânica nos corpos hídricos.
Tabela 15 – Valores cobrados pelo uso da água dos rios São Francisco, Guando e PCJ
REGIÃO
HIDROGRÁFICA
São Francisco
Guandu
PCJ (Federal e Estadual)

Captação de água
bruta (R$/1.000m³)
10,00
8,00
10,00

Consumo de água
bruta (R$/1.000m³)
20,00
20,00
20,00

Lançamento de carga
org. (R$/1.000kg)
70,00
(depende do uso)
100,00

Transposição de bacia
(R$/1.000m³)
15% (do arrecadado)
15,00

Quando o Canal do Sertão opera na sua capacidade máxima, o custo unitário da água para o
SCS e para todos os Perímetros de Sequeiro (trecho 64,7km) é o mesmo: 37,41R$/1.000m³. Isso
acontece porque a parcela de custo fixo de demanda é dissolvida ao máximo pelos usuários. O custo
anual da água é maior para o SCS (cerca de R$ 330 mil por ano) e é menor para o ASS-4 (cerca de R$
31 mil por ano). Quanto aos perímetros de irrigação, quando estes operam na capacidade máxima do
sistema, o custo unitário da água do perímetro de Delmiro Gouveia é de 66,50R$/1.000m³; Pariconha
1, de 78,44R$/1.000m³ e Pariconha 2, de 98,60R$/1.000m³.
O cenário mais eficiente do empreendimento ocorre quando o sistema opera na sua
capacidade máxima, pois, embora o custo total seja o máximo, o custo unitário da água é o mínimo.
A Tabela 16 mais adiante apresenta uma comparação dos custos anuais de captação de água pelo
Canal da Integração e do SCS, com uma estimativa dos custos do Canal do Sertão, operando na sua
capacidade máxima. Os dados da COGERH e da CASAL são do ano de 2008.
Tabela 16 – Comparação dos custos da COGERH, CASAL e do Canal do Sertão
SISTEMAS
Canal da Integração
Sistema Coletivo do Sertão
CANAL DO SERTÃO
(1)

Volume Faturado
(m³)
32.000.000
2.641.404
49.207.046

Custo Total
(R$)
782.000,00
10.971.239,84
1.840.478,92

Custo Energia
Custo médio unitário
Elétrica (R$)
(R$/1.000m³)
170.000,00
25,15 (1)
4.775.962,79
4.153,56
1.140.024,29
37,41

Informação referente a 2007.
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Os custos do Canal do Sertão apresentados na tabela acima consideram a captação de água
apenas pelo empreendimento, não contemplando, nesse caso, os custos particulares dos perímetros de
irrigação. Assim, o custo médio unitário para todos os usuários desse trecho é de 37,41R$/1.000m³.
O custo anual com energia elétrica para operar as estações de bombeamento dos perímetros de
irrigação, na capacidade máxima do sistema é de R$ 1.224.778,11. Com isso, o custo anual total de
energia elétrica para atender aos usuários do Canal até o km 64,7 é de cerca de R$ 2,36 milhões.
Ainda sobre o custo total da adução de água, incidem os custos oriundos da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos. Admitindo que, do volume total anual captado, 40% seja consumido pelos usuários
(ou nos processos de produção) e que 60% retorna ao corpo hídrico, com uma carga orgânica de
200mg/L, o custo pela aplicação do instrumento da cobrança ocorre de acordo com a Tabela 17.
Tabela 17 – Valor da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do Canal até o km 64,7
VOLUME ADUZIDO:
TIPO DE USO
Captação de água bruta
Consumo de água bruta
Lançamento de Efluentes

49.207.046m³/ano
VALOR
10R$/1.000m³
20R$/1.000m³
70R$/1.000kg

TAXA
60%
40%
200mg/L

QUANT
29.524.228m³
19.682.819m³
5.904,85kg
TOTAL (R$/ano)

TOTAL (R$)
295.242,28
393.656,37
413.339,19
1.102.237,84

Com isso, além dos custos com operação, manutenção, vigilância e energia elétrica, incidirá
também, sobre o custo total da água do Canal do Sertão, o custo devido à cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, o que aumentará o valor do custo médio unitário da água. A Tabela 18 apresenta
o custo final da água do Canal do Sertão, quando o sistema opera em sua capacidade máxima.
Tabela 18 – Custo final da água do Canal do Sertão até o km 64,7
ITEM
Volume Captado (m³/ano)
Operação, Manutenção e Vigilância (R$)
Energia Elétrica (R$)
Cobrança pelo uso da água (R$)
Custo Total (R$)
Custo médio unitário

UNIDADE
m³/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/ano
R$/1.000m³

VALOR
49.207.046,00
700.454,63
1.140.024,29
1.102.237,84
2.942.716,76
59,80

%
--23,8%
38,7%
37,5%
100,0%
---

Observa-se agora que a cobrança pelo uso da água aumenta de maneira significativa seu custo
total. A parcela da cobrança é da mesma ordem de grandeza da parcela de energia elétrica, que eleva o
custo unitário da água para cerca de 60,00 R$/1.000m³. Os custos com a gestão dos recursos hídricos do
Canal tornam-se pequenos, cerca de 25% do total, quando comparado com os demais.
Este estudo não procurou gerar informações sobre tarifas. Trata tão somente do custo de adução
da água. Portanto não é possível utilizar os resultados para compará-los com os preços praticados pela
CASAL. Por outro lado, fornece elementos indispensáveis para elaboração de uma proposta tarifária
para o Canal do Sertão, incluindo aí subsídios, com recuperação total ou parcial dos custos.
Em junho de 2010 a SEINFRA contratou a construtora OAS para executar as obras do Canal
do Sertão correspondentes ao trecho 3 (km 64,7 ao 92,93). No mesmo mês, foi contratada a
construtora Odebrecht para executar o trecho 4 (km 92,93 ao 123,4). Em agosto de 2010, foi
contratada a construtora Queiroz Galvão para executar o trecho 5 do Canal (km 123,4 ao 150,0).
Com isso, trabalhos futuros também poderão estimar o custo da água para os demais usuários do
Canal do Sertão, uma vez que brevemente estes serão contemplados pelo empreendimento.
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A metodologia aqui utilizada possibilitou a estimativa do custo da água do Canal do Sertão
considerando, exceto a parcela com energia elétrica, o modelo de gestão do Canal cearense. Os custos
aqui obtidos espelham um sistema de gestão com estrutura hídrica semelhante ao do Ceará, que não é
o caso de Alagoas. A governância do Ceará é diferente da governância de Alagoas. O Governo do
Estado do Ceará recebeu grande aporte financeiro da União para investir na sua estrutura hídrica. Por
mais de 8 anos o Ceará vem aperfeiçoando a SRH, SOHIDRA e a COGERH. O Governo do Ceará
apresentou um diagnostico para a população, mostrando que se não houvesse investimentos em
estruturas hídricas, a água se esgotaria no Estado. Convencidos disso, foi mais fácil para a população
aceitar a cobrança pela água, com baixos índices de inadimplência. O Estado de Alagoas precisa de
projetos a curto, médio e longo prazo para criar e aperfeiçoar sua estrutura hídrica.
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