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RESUMO 

Apesar da água ser um direito universal, atualmente existem desigualdades sociais 

quanto a acessibilidade econômica pelos serviços públicos de abastecimento de água 

nas áreas urbanas podendo gerar injustiça socioambiental. A acessibilidade 

econômica pode ser medida pela capacidade de pagamento dos usuários, ou seja, 

razão entre as despesas com serviços de saneamento e a renda média domiciliar. O 

objetivo desta pesquisa foi analisar a distribuição espacial da acessibilidade 

econômica do serviço de abastecimento de água dos domicílios abastecidos com rede 

localizados no perímetro urbano do município de São José dos Campos (SP), bem 

como a comparação entre classes de faixas de renda. Como resultado, apesar do 

valor máximo da acessibilidade econômica não exceder o valor recomendado pela 

ONU (2010) de 3%, constatou-se uma discrepância significativa dos resultados entre 

os domicílios em função das classes de renda: de 2,2% para os domicílios com renda 

até 2 salários mínimos e de 0,5% para os com renda superior a 30 salários mínimos 

considerando-se ano de 2015; bem como entre setores censitários centrais e 

localizados nas regiões periféricas do município. 

  



 

 

1. INTRODUÇÃO 

O acesso à água, em quantidade e qualidade para as necessidades básicas, a 

um preço acessível (affordability, em inglês), é um direito universal (ONU, 1977, 1992, 

2010, 2015). A acessibilidade econômica pode ser analisada como a relação entre as 

despesas com serviços de abastecimento de água e a capacidade de pagar dos 

usuários, expressa em renda, despesas familiares, ou outros serviços essenciais 

como energia (OECD, 2010). As políticas de tarifação de serviços de saneamento 

devem considerar a acessibilidade econômica para promoção da justiça 

socioambiental e da equidade social (GARCÍA-VALIÑAS et al., 2010; FRACALANZA 

et al., 2013; BRITTO, 2015). No Brasil, autores apontam para importância do debate 

acerca da acessibilidade econômica no setor de saneamento básico, com destaque 

para o acesso pela população de baixa renda (OLIVEIRA, 2008; USAID, 2016).  

Esta pesquisa objetiva analisar a acessibilidade econômica do serviço de 

abastecimento de água dos domicílios abastecidos com rede de água geral 

localizados no perímetro urbano do município de São José dos Campos (SP), com a 

visualização espacial da acessibilidade econômica estimada dos domicílios 

agrupados em setores censitários e comparação da acessibilidade econômica entre 

classes de faixas de renda. A fim de subsidiar essa análise, buscou-se também obter 

a demanda de água da rede de abastecimento dos domicílios agrupados em setores 

censitários através de estimativas dos volumes de água consumidos considerando-se 

tipo de edificação (ex. casa, apartamento), quantidade média de banheiros e 

moradores e renda média domiciliar. 

 

2. O DIREITO À ÁGUA E ACESSIBILIDADE ECONÔMICA 

O debate sobre o direito à água iniciou-se em 1977 na Conferência das Nações 

Unidas para a água, inserindo em seu plano de ação a água potável, em quantidade 

e qualidade para as necessidades básicas, como um direito universal (ONU, 1977). 

Em 1992, dentre os princípios da Conferência Internacional sobre a Água e o 

Desenvolvimento Sustentável está o acesso e preço acessível da água limpa e 

saneamento como direito básico de todos seres humanos (ONU, 1992). O 

reconhecimento formal do direito à água e ao saneamento como essenciais para a 

concretização de todos os direitos humanos ocorreu na Resolução da Assembleia 

Geral da ONU A/RES/64/292 em 2010 (ONU, 2010). Dentre os Objetivos de 



 

 

Desenvolvimento Sustentável está o acesso universal e equitativo à água potável, 

segura e affordable para todos até 2030 (ONU, 2015).  

Em relação ao acesso à água pela população, Chan (2012) elenca duas 

dimensões para a "pobreza”: (i) provisão de água visando bem-estar, higiene, saúde, 

desenvolvimento social e econômico, equidade de gênero e oportunidades de 

educação; e (ii) acessibilidade dos serviços de água e saneamento em relação às 

despesas domésticas para acesso à água incluindo-se os serviços de saneamento 

(acessibilidade econômica). Tais dimensões podem ser relacionadas com as 

dimensões de injustiça ambiental relativas aos serviços de saneamento segundo Britto 

(2015): (i) desigualdades de acesso para a população de baixa renda; e (ii) o 

surgimento de desigualdades sociais no acesso aos serviços de saneamento pelo 

impacto diferenciado dos custos dos serviços sobre a renda familiar e da qualidade 

dos serviços. Sendo assim, os preços dos serviços de abastecimento de água aquém 

da capacidade de pagamento dos usuários geram desigualdades sociais do acesso 

caracterizando-se como injustiça socioambiental (GARCÍA-VALIÑAS et al., 2010; 

FRACALANZA et al., 2013; BRITTO, 2015). 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 

OECD (2010) as políticas de tarifação de água de abastecimento apresentam trade-

off entre sustentabilidade ecológica e financeira, eficiência econômica e acessibilidade 

econômica. A mesma organização internacional define acessibilidade econômica 

como a comparação entre as despesas com serviços de saneamento e a capacidade 

de pagar dos usuários, expressa em renda, despesas familiares, ou outros serviços 

essenciais como energia. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (ONU, 

2010) recomenda que esse valor não ultrapasse 3% do rendimento familiar. 

Entretanto, Chan (2012) afirma que dentre os objetivos da cobrança pelos serviços de 

abastecimento de água, a eficiência econômica, a sustentabilidade financeira e 

recuperação de custos merecem destaque, enquanto as preocupações quanto à 

equidade social e acessibilidade econômica apresentam-se como objetivos menos 

prioritários.  

Sendo assim, a gestão de serviços de abastecimento de água apresenta 

conflitos entre preservação dos recursos hídricos através do uso racional, 

recuperação dos custos de exploração e equidade no acesso pela população para 

redução das desigualdades socioambientais (FRACALANZA et al., 2013). Esses 

trade-offs apontados pela OECD (2010) estão, de certa maneira, elencados na Lei do 



 

 

Saneamento Básico, Lei n. 11.445/2007, nas diretrizes para instituição das tarifas, 

preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico (BRASIL, 2007). 

No Brasil, apesar do aumento da cobertura de abastecimento de água e 

saneamento para a população em situação de pobreza, a acessibilidade econômica 

continua sendo uma questão que exige atenção (USAID, 2016). Segundo Oliveira 

(2008), acessibilidade econômica dos serviços de abastecimento de água no Brasil é 

uma questão crítica ao analisar as porcentagens das despesas com esses serviços 

em relação às rendas domiciliares no Brasil entre os anos de 2002 e 2003.  Enquanto 

famílias com renda inferior a dois salários mínimos gastam 1,5% em serviços de 

abastecimento de água e coleta de esgoto, esse valor cai para 0,3% para as famílias 

que apresentam renda superior a 30 salários mínimos.  

A legislação brasileira, através da Lei n. 11.445/2007, estabelece a capacidade 

de pagamento dos consumidores como fator que pode ser considerado na estrutura 

de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 

2007, Art. 30, In. VI). O modelo tarifário mais amplamente empregado no Brasil é o de 

blocos crescentes, com cobrança de uma cota mínima obrigatória referente à primeira 

faixa de consumo. E o uso racional de água, bem como a garantia de acesso aos 

serviços pela população em situação de pobreza, são considerados através da 

instituição de tarifas sociais. Apesar da implementação de tarifas de água 

diferenciadas para usuários de baixa renda visando tornar o acesso aos serviços 

universal, não há consenso em relação à sua eficácia (FRACALANZA et al., 2013; 

BRITTO, 2015). 

 

3. METODOLOGIA 

Na literatura constata-se que a acessibilidade econômica é usualmente 

analisada pela razão entre as despesas com serviços de abastecimento de água e a 

renda familiar (FANKHAUSER e TEPIC, 2007; SMETS, 2009; MARTINS et al., 2016). 

Entretanto Fankhauser e Tepic (2007) recomendam a utilização das despesas 

domésticas ao invés de renda a fim de capturar fontes informais de receita. 

Considerando-se a disponibilidade de dados, nesta pesquisa para a análise da 

acessibilidade econômica considerou-se a capacidade de pagar do usuário como 

sendo a renda média domiciliar.  

Na literatura os estudos de acessibilidade econômica realizados consideram 

escala regional (FANKHAUSER et al., 2008), nacional (SAWKINS e DICKIE, 2005; 



 

 

FANKHAUSER e TEPIC, 2007; OLIVEIRA, 2008; SMETS, 2009) ou municipal 

(CARVALHO et al., 2010; GARCÍA-VALIÑAS et al., 2010). O desafio nesta pesquisa 

foi a obtenção de acessibilidade econômica intra-municipal para compreensão da sua 

distribuição no espaço urbano. A acessibilidade econômica foi analisada para os 

setores censitários do perímetro urbano no município de São José dos Campos entre 

os anos de 2010 a 2015, também se comparou a acessibilidade econômica entre 

classes de faixas de renda da população urbana abastecida com rede de água.  

Os dados utilizados de consumo de água da rede pela população urbana são 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2010-2015). Como 

esses dados são municipais, os dados domiciliares de consumo de água pela rede 

foram estimados com base na Norma Técnica Sabesp NTS 181/2012 (SABESP, 

2012) considerando-se tipo de edificação e quantidade de moradores dos setores 

censitários no Censo 2010 (IBGE, 2010).  Por fim, as classes tarifárias (SABESP, 

2010-2015) e as rendas médias domiciliares do Censo 2010 (IBGE, 2010) subsidiaram 

a estimativa da acessibilidade econômica nos setores censitários (vide Tabela 1). 

Tabela 1. Fontes de dados utilizadas. 

Consumo de água da rede pela população urbana no 
município 

Sistema Nacional de 
Informações sobre 

Saneamento 
(SNIS, 2010-2015) 

Estimativa do consumo de água domiciliar por tipo de 
edificação e quantidade de moradores 

Norma Técnica Sabesp 
NTS 181/2012 

Tipo de edificação dos domicílios nos setores 
censitários Censo 2010  

Quantidade de moradores nos domicílios nos setores 
censitários 

Censo 2010  

Classes tarifárias SABESP (2010-2015) 
Renda média domiciliar nos setores censitários Censo 2010  

 

3.1. Área de Estudo 

O município de São José dos Campos localiza-se no estado de São Paulo, na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que integra a Região Hidrográfica do 

Atlântico Sudeste. A população do município de São José dos Campos é estimada 

em 688.597 habitantes em 2015, sendo cerca de 98% na área urbana. O índice de 

atendimento pelo abastecimento de água é de 99,9% considerando-se toda a 

população e de 100% para a urbana (SNIS, 2015). Na Figura 1 é possível visualizar o 

volume total de água consumido pelo abastecimento no período de 2010 a 2015 e 

respectivos valores de consumos per capita. 



 

 

 

Figura 1. Volume de água consumido e consumo de água per capita no município de 
São José dos Campos no período entre 2010 e 2015. 
Fonte: SNIS (2010 a 2015). 
 

Nesta pesquisa a unidade espacial de análise foi o setor censitário, 

considerando os domicílios permanentes com rede de abastecimento de água geral. 

Os setores censitários foram agrupados por regiões geográficas (Centro, Leste, Norte, 

Oeste, Sudeste e Sul) e seus respectivos setores socioeconômicos conforme Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI (PMSJC, 2006). O perímetro urbano de 

São José dos Campos integra 35 setores socioeconômicos conforme Figura 2, que 

são agrupamentos de loteamentos ou bairros contíguos que apresentam 

características socioeconômicas semelhantes e são, de maneira geral, 

compatibilizados com os setores censitários. A malha censitária de São José dos 

Campos de 2010 possui 1074 setores, com 1041 localizados na área urbana. Como 

dois setores localizam-se no subdistrito de São Francisco Xavier, 1039 estão 

localizados na área de interesse. Desses setores, 983 apresentam dados necessários 

para a realização da pesquisa. 
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Figura 2. Setores socioeconômicos do perímetro urbano do município de São José 
dos Campos. 
Fonte: PMSJC (2006) 
 

3.2. Dados e Métodos 

O volume de água consumido pelos domicílios permanentes urbanos atendidos 

pela rede geral de abastecimento de cada setor censitário no município de São José 

dos Campos foi estimado com base em dados de consumo predial médio diário por 

tipo de edificação da Norma Técnica Sabesp NTS 181/2012 conforme Tabela 2, 

levando-se em consideração também quantidade de moradores, renda domiciliar e 

quantidade de banheiros (SABESP, 2012). 

 

Tabela 2. Estimativa de consumo predial médio diário por tipo de edificação. 

Tipo de Edificação 
Estimativa de Consumo Predial 

Médio Diário per capita 
[L/dia] 

Residências 150 
Casas populares  120 

Apartamentos  200 
Residências de luxo  300 

Fonte: SABESP (2012). 

 

Os dados disponíveis dos setores censitários do Censo 2010 (IBGE, 2010) 

relativos aos tipos de edificação dos domicílios são “apartamentos”, “casas” e “casas 

em vila ou condomínio”.  Para a classificação desses nas tipologias da SABESP 



 

 

(2012), analisou-se a renda domiciliar média do setor censitário a fim de classificá-lo 

quanto às classes de faixas de renda conforme Tabela 3. Os valores dos salários 

mínimos estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 3. Classes por faixa salarial. 

Classe Faixa Salarial 
A Acima de 20 S.M. 
B Entre 10 e 20 S.M. 
C Entre 4 e 10 S.M. 
D Entre 2 e 4 S.M. 
E Até 2 S.M. 

 

Tabela 4. Salários mínimos no período de 2010 a 2015. 

Ano S.M. Legislação 

2015 R$ 788,00 Decreto 8.381/2014 

2014 R$ 724,00 Decreto 8.166/2013 

2013 R$ 678,00 Decreto 7.872/2012 

2012 R$ 622,00 Decreto 7.655/2011 

2011 R$ 545,00 Lei 12.382/2011 

2010 R$ 510,00 Lei 12.255/2010 

  Fonte: Tabela dos valores nominais do salário mínimo. 

 

Assim, para as “casas” e “casas em vila ou condomínio” localizadas em setores 

censitários classificados como “E” foram utilizadas as estimativas de consumo predial 

médio diário de “casas populares”; enquanto para as localizadas em setores classe 

“A” foram utilizadas as estimativas de “residências de luxo”. O volume de água 

consumido para cada setor censitário foi estimado conforme Equação 1.  𝑉𝑠𝑐 =  ∑(𝑛𝑡  ×  𝑄𝑡 × 𝑝𝑡)                                                (1) 

Sendo: 
VSC = volume de água consumido por setor censitário em L/dia; 
nt = quantidade de domicílios permanentes por tipo de edificação; 
Qt = consumo predial médio diário com base tipo de edificação em L/dia; 
pt = quantidade de moradores por tipo de edificação. 
 

Segundo a NBR 5.626 (ABNT, 1998), a vazão do ramal predial para uma 

residência unifamiliar pode ser expressa pela Equação 2. Ressalta-se que a Equação 

2 é utilizada para alimentação direta da rede de água, ou seja, sem reservatórios. 

Entretanto o intuito da utilização dessa fórmula foi averiguar a porcentagem de 

contribuição das peças sanitárias no volume de água consumido na residência para 

ponderar a quantidade de banheiros no consumo de água estimado. Na Tabela 5 

estão apresentados os pesos relativos de peças sanitárias.  



 

 

𝑄 = 𝐶 × √∑ 𝑃                                                          (2) 

Sendo: 
Q = vazão em L/s; 
C = coeficiente de descarga = 0,30 L/s; 
Σ P = soma dos pesos correspondentes a todas as peças de utilização alimentadas 
através do trecho considerado multiplicado pela quantidade de peças. 
 

Tabela 5. Pesos correspondentes das peças sanitárias na vazão do ramal predial 
para uma residência unifamiliar. 

Peça Sanitária Peso Relativo 

Bacia sanitária com caixa de 
descarga 

0,3 

Bacia sanitária com válvula de 
descarga 

32 

Chuveiro elétrico 0,1 

Chuveiro ou ducha 0,4 

Torneira de banheiro 0,7 

 Fonte: Thomaz (1999). 

O volume de água consumido estimado pelo setor censitário foi ponderado, 

então, pela quantidade média de banheiros de cada tipo de edificação pela Equação 

3, considerando que a quantidade média de banheiros de uma residência unifamiliar 

é igual a 2. 𝑉𝑆𝐶𝐵  =  ∑{(𝑛𝑡  × 𝑄𝑡 × 𝑝𝑡) × [1 + (𝑏𝑡 − 2) × 0,1])}                      (3) 

Sendo: 
VSCB = volume de água consumido por setor censitário ponderado pela quantidade 
de banheiros em L/dia; 
nt = quantidade de domicílios permanentes por tipo de edificação; 
Qt = consumo predial médio diário com base tipo de edificação em L/dia; 
pt = quantidade de moradores por tipo de edificação; 
bt = quantidade média de banheiros por tipo de edificação. 
 

Os cálculos apresentados anteriormente permitiram então uma estimativa 

prévia do consumo de água por setor censitário. Esses valores foram considerados 

para ponderação da contribuição no volume total de água real consumido pela rede 

de abastecimento de água conforme dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS, 2010-2015) apresentados na Tabela 6. Ou seja, o volume 

real de água consumido pelas economias residenciais foi redistribuído pelos setores 

censitários na mesma proporção dos valores de volume de água consumida 

estimados. 

 



 

 

Tabela 6. Dados de consumo de água pela rede de abastecimento no município de 
São José dos Campos no período de 2010 a 2015.  

Ano de Referência 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

AG013 - 
Quantidade de 
economias 
residenciais ativas 
de água 
(Economias) 

239.744 223.560 216.783 210.187 202.340 195.406 

IN053 - Consumo 
médio de água por 
economia 
(m³/mês/econ.) 

12,31 14,22 14,66 15 15,6 15 

Volume de água 
consumido 
economias 
residenciais 
(m³/mês) 
AG013 X IN053 

2.951.249 3.179.023 3.178.039 3.152.805 3.156.504 2.931.090 

Fonte: SNIS (2010 a 2015). 

 

A fim de obter a acessibilidade econômica, os dados de volume de água 

consumido ponderados pelas informações do SNIS (2010-2015) foram convertidos 

para consumo médio domiciliar, em m³/mês conforme classes tarifárias do município 

conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7. Classes tarifárias e respectivos valores para o município de São José dos 
Campos no período de 2010 a 2015. 

Faixa 
Consumo 
[m³/mês] 

Residencial Social Residencial Normal 

De Até 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 10 4,81 5,14 5,4 5,53 6,07 7 14,19 15,16 15,94 16,31 17,91 20,64 

10 20 0,75 0,8 0,84 0,86 0,95 1,09 1,98 2,12 2,23 2,28 2,5 2,88 

20 30 1,63 1,74 1,83 1,87 2,06 2,37 3,04 3,25 3,42 3,5 3,84 4,43 

30 50 2,31 2,47 2,6 2,66 2,92 3,37 3,04 3,25 3,42 3,5 3,84 4,43 

50  2,76 2,95 3,1 3,17 3,48 4,01 3,63 3,88 4,08 4,18 4,59 5,29 
Fonte: SABESP (2010 a 2015). 

 A tarifa social é aplicável para clientes com renda familiar de até 3 salários 

mínimos, moradores de habitação subnormal com área útil construída de 60m² e 

consumidores monofásico de energia elétrica de até 170kWh/mês (SABESP, 2010 a 

2015). Para o intuito desta pesquisa, a tarifa social foi aplicada para setores censitários 

classificados como subnormais e com renda média domiciliar de até 3 salários 

mínimos. 



 

 

 Por fim a acessibilidade econômica foi calculada pela Equação 4, com exceção 

dos setores censitários que encontram-se na faixa de consumo inferior a 10m³ por 

mês, para os quais obteve-se a razão entre a tarifa mínima e a renda média domiciliar.  

𝐴𝑓𝑓𝑜𝑟𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 [%] = 𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑎 [ 𝑅$𝑚3]𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 [ 𝑚3𝑚ê𝑠]𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 [ 𝑅$𝑚ê𝑠] 𝑥100          (4) 

 

4. RESULTADOS 

As estimativas de volumes de água consumidos pelos domicílios foram 

realizadas com base em quantidade de domicílios, de moradores e de banheiros por 

tipo de edificação, bem como renda média domiciliar do setor censitário. Na Figura 3 

é possível visualizar a quantidade de domicílios por tipo de edificação para os setores 

socioeconômicos, e na Figura 4, as médias das quantidades de moradores e 

banheiros e da renda domiciliar média dos domicílios em salários mínimos. 

 

Figura 3. Quantidade de domicílios permanentes do tipo casa, apartamento e casas 
em vila ou condomínio com rede de água geral. 
 



 

 

 

Figura 4. Quantidade média de moradores, banheiros e renda domiciliar. 

 

É possível constatar que a grande maioria dos setores socioeconômicos 

possuem entre 3 e 4 moradores por domicílios. Alguns setores censitários nos setores 

socioeconômicos da APA Martins Guimarães, Putim, Campos de São José e Campos 

dos Alemães apresentam mais do que 4 moradores por domicílio em média. Enquanto 

algumas regiões dos setores socioeconômicos Vila Adyana, Jardim Aquarius, Centro, 

Jardim Paulista, Jardim Satélite e Parque Industrial apresentam, em média, entre 2 e 

3 moradores por domicílio. 

 Em relação à quantidade de banheiros, percebe-se que majoritariamente o 

perímetro urbano de São José dos Campos apresenta entre 1 e 2 banheiros por 

domicílio. Os setores socioeconômicos do Centro (com exceção da APA Banhado) 

apresentam entre 2 e 4 banheiros por domicílio. Os setores socioeconômicos Bosque 

dos Eucaliptos, Urbanova e Jardim Aquarius apresentam setores censitários com mais 

de 4 banheiros por domicílio. 

Quanto aos valores de renda média domiciliar, de maneira geral os maiores 

valores concentram-se nas regiões mais centrais e os menores nas periféricas. Os 

setores socioeconômicos Campo dos Alemães e Vargem Grande possuem setores 

censitários com renda média domiciliar inferior a 2 salários mínimos. Já os setores 

socioeconômicos Vila Adyana, Jardim Aquarius, Jardim Esplanada e Urbanova 

concentram domicílios com renda superior a 10 salários mínimos. 

Com as informações acima, conforme cálculos descritos anteriormente, os 

volumes de água consumidos nos setores censitários foram estimados. Esses 

volumes foram utilizados para ponderação dos valores total de consumo de água 



 

 

pelas economias residenciais conforme SNIS (2010 a 2015). Conjuntamente com 

dados de estimativas de população (SNIS, 2010 a 2015), foi possível analisar os 

consumos médios per capita por dia para os setores censitários e socioeconômicos. 

A população com acesso à rede de água geral do perímetro urbano de São José dos 

Campos consumia em 2010 cerca de 150L/dia. Porém, observa-se que as regiões 

mais centrais apresentam maior consumo médio per capita do que as periféricas, com 

maiores valores nos setores socioeconômicos Urbanova, Jardim Esplanada, Jardim 

Aquarius e Bosque dos Eucaliptos. 

 

Figura 5. Consumo médio de água per capita estimado e ponderado pelo SNIS 
(2010). 
 

A obtenção de valores de consumo de água per capita para o período entre os 

anos de 2010 a 2015 permitiram avaliar evolução ao longo do tempo (Figura 6). É 

possível visualizar que, apesar do aumento do consumo de água per capita entre os 

anos de 2010 a 2012, houve uma queda significativa a partir do ano de 2013. Essa 

redução pode ser explicada pela crise hídrica ocorrida no período entre 2013 e 2014 

na Região Sudeste. No perímetro urbano de São José dos Campos, a redução média 

do consumo per capita entre os anos de 2012 a 2015 foi de 4,3%. 



 

 

 

Figura 6. Consumo médio de água per capita no período entre 2010 e 2015. 

Os valores de consumo de água per capita foram convertidos em consumos 

médios domiciliares, em m³/mês, conforme classes tarifárias utilizadas no município 

(Tabela 7). Na Figura 7 podemos visualizar os mapas com dados de consumo médio 

estimado dos domicílios no período de 2010 a 2015. A utilização dessas faixas de 

consumo não representou a variabilidade do consumo médio per capita representado 

na Figura 6, que são agrupados dentro de uma única faixa de consumo (10 a 20 

m³/mês).  

 

 

Figura 7. Consumo médio de água domiciliar conforme classes tarifárias no período 
entre 2010 e 2015. 
 



 

 

A partir dos valores médios de consumos domiciliares e tarifas conforme 

classes de consumo obteve-se os valores de acessibilidade econômica para cada 

setor censitário, ou seja, média da contribuição percentual das despesas com 

consumo de água de rede geral em relação à renda domiciliar conforme Figura 8. É 

perceptível que os menores valores de acessibilidade econômica concentram-se nas 

regiões centrais enquanto os maiores valores distribuem-se ao longo da zona 

periférica da área urbana, ou seja, de maneira inversa à distribuição dos consumos 

médios de água per capita.  As regiões com maior consumo de água per capita são 

as que apresentam domicílios com menores valores do percentual de gastos com 

consumo de água no total da renda domiciliar. 

 

Figura 8. Consumo médio de água per capita (L/dia) e acessibilidade econômica (%) 
estimados para 2010. 
  

Os valores de acessibilidade econômica dos setores censitários foram plotados 

em um gráfico da sua relação com a renda média domiciliar em salários mínimos 

(Figura 9). Conclui-se que os gastos médios com consumo de água dos domicílios 

dos setores censitários com renda média domiciliar de até 5 salários mínimos (Classes 

D e E) representam mais de 1% dessa renda, alcançando o valor de 3% conforme 

limite definido pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2010), enquanto para os 

setores que apresentam domicílios com renda superior a 30 salários mínimos as 

despesas domiciliares com água contribuem com cerca de 0,5% dessa renda. 



 

 

 

Figura 9. Valores estimados de acessibilidade econômica em função da renda em 
salários mínimos para setores censitários. 

 

Porém percebe-se que o valor de acessibilidade econômica apresentou 

redução ao longo do período entre 2010 e 2015 devido à redução do consumo de 

água no contexto da crise hídrica (Figura 10). E, em 2015, as despesas domiciliares 

com água de rede geral representavam no máximo cerca de 2,2% para a classe “E”.  

 

Figura 10. Estimativa de acessibilidade econômica no período entre 2010 e 2015. 

 

É importante ressaltar as limitações metodológicas nas estimativas de consumo 

domiciliar de água pela rede geral. Não foram consideradas questões socioculturais e 

demográficos de demanda de água (ex: quantidade de mulheres, idosos, crianças...), 

bem como presença de rede de esgoto. Além disso, a proporção de moradores, 

quantidade de banheiros e de demanda de água entre os tipos de edificação e entre 



 

 

setores censitários manteve-se entre os anos de 2010 a 2015, assim como a classe 

de faixa de renda média dos setores censitários. Já as tarifas sociais foram aplicadas 

somente para setores censitários considerados subnormais.  

 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados desta pesquisa demonstram a importância de reflexões sobre 

justiça socioambiental no acesso econômico da água, reforçando argumentos de 

UNRISD (2007), Fracalanza et al. (2014), Britto (2015) e USAID (2016).  No caso 

específico do perímetro urbano de São José dos Campos, com base em estimativas 

de consumo de água dos domicílios considerando tipo de edificação, quantidade de 

moradores e banheiros e renda domiciliar, estima-se que em 2010 a acessibilidade 

econômica era de 3% para as famílias com renda até 2 salários mínimos, superior a 

1% na faixa de renda entre 2 e 4 salários mínimos, e inferior a 1% para rendas 

domiciliares superiores a 10 salários mínimos, atingindo cerca de 0,5% somente para 

domicílios com renda superior a 30 salários mínimos. Entretanto percebe-se que, com 

a redução do consumo de água per capita entre os anos 2013 a 2015, período de 

crise hídrica no Sudeste do Brasil, houve a consequente redução da acessibilidade 

econômica, atingindo valor máximo de 2% para famílias com renda até 2 salários 

mínimos. Sendo assim, apesar do valor máximo da quanto acessibilidade econômica 

de 3% não exceder o valor recomendado pela ONU (2010), constatou-se uma 

discrepância significativa entre os domicílios em função das classes de renda; bem 

como maior contribuição das despesas com serviços de abastecimento de água nas 

zonas periféricas coerentes com as novas desigualdades de acesso elencadas por 

Brito (2015). 

Notou-se que, com a conversão dos valores estimados de consumo de água 

per capita nos volumes das classes tarifárias aplicadas no município, vários setores 

censitários foram enquadrados na mesma classe tarifária, entre 10 e 20m3 por mês 

(Figuras 7 e 8). Os setores socioeconômicos que foram classificados em classe 

tarifária de consumo superior (maior do que 20m3 por mês) apresentam maior 

capacidade de pagar pelo consumo da água e, mesmo com cobrança diferenciada e 

maior consumo de água per capita, o peso das despesas incorridas desse consumo 

é baixo na renda domiciliar. Com base no exposto, debates sobre equidade e justiça 

socioambiental, e preservação dos recursos hídricos através do incentivo ao uso 



 

 

racional nas políticas de tarifação de água de abastecimento tornam-se pertinentes 

(FRACALANZA et al., 2013). 

Com base nas limitações da pesquisa, fazem-se necessários estudos que 

considerem dados de abastecimento de água de concessionárias de serviços de 

saneamento para refinamento dos dados; bem como análise da acessibilidade 

econômica considerando-se as despesas familiares ao invés da renda para capturar 

outras fontes de receitas como trabalhos informais (FANKHAUSER e TEPIC, 2007). 

Por fim, seriam interessantes estudos que explorassem também os serviços de 

esgotamento sanitário e a questão das desigualdades de qualidade de serviços de 

abastecimento de água. 
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