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APRESENTAÇÃO 

 

Este compilado de textos e informações busca oferecer uma revisão bibliográfica e 

apresentar as novidades e realidades quanto ao Sistema Cantareira e seus 

desafios. 

 

O objetivo principal é conscientizar e fornecer subsídios para a capacitação e 

replicação dos conhecimentos nas comunidades inseridas nas regiões hidrográficas 

das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Alto Tietê. 

 

Para a atualização do material, serão inseridos os eventos realizados, novidades 

ocorridas quanto aos eventos extremos e outras contribuições de autores que 

permitiram atualização desta versão 1.1. 
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1. Introdução 

 

As bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí localizam-se entre as 

coordenadas geográficas 45°50’ e 48°30’ de longitude oeste e 22°00’ e 23°20’ de 

latitude sul, e abrangem uma área de 15.303,67 km², o que equivale ao território 

integral de 59 municípios paulistas e 4 mineiros, assim como a parte do território de 

outros 14 municípios, sendo 13 paulistas e 1 município mineiro, totalizando 76 

municípios. A população das bacias PCJ está estimada em 5,2 milhões de 

habitantes. 

Partindo-se do principio que a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

abriga o “Primeiro Parque Industrial” do país e as bacias hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (bacias PCJ) oscilam entre a “Segunda” e “Terceira” 

posição, podemos concluir que qualquer interferência drástica nessas regiões que 

afetem o setor produtivo poderá afetar significativamente a economia do próprio 

país, principalmente em períodos de fragilidade na conjuntura internacional. 

As bacias PCJ apresentam, conforme o Plano das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010/2020, uma demanda de 36 m3/s (52% 

para abastecimento urbano, 29% para o industrial e 18% para o setor rural), sendo 

que a relação oferta/demanda já apresenta, em alguns trechos das bacias, a 

obrigatoriedade do reuso. 

Embora seja preocupante, esse resultado somente não é mais crítico em 

função da implementação de uma eficiente gestão dos recursos hídricos, iniciada 

pelo Consórcio PCJ em 1989 e complementada com a criação dos Comitês das 

Bacias Hidrográficas PCJ (CBH-PCJ, Estadual SP em1993; Comitê Federal PCJ, 

em 2003 e CBH-PJ, Estadual MG, em 2008). 

A transferência de até 31 m3/s de água da bacia do rio Piracicaba, através 

do Sistema Cantareira (reservatórios de Atibainha, Cachoeira e Jaguari/Jacareí), 

para o abastecimento de 50% da RMSP, localizada na bacia do Alto Tietê, 

completa o quadro de importância dos recursos hídricos dessas bacias no contexto 

econômico nacional. 

A outorga do Sistema Cantareira deverá ser renovada em 2014 e até o 

presente momento temos: o monitoramento implantado, o “Banco de Águas”, 

dentre outras medidas correlatas, e o balanço hídrico das bacias PCJ e da Grande 

São Paulo estão mantidos. 

No entanto, o sistema de gerenciamento do Cantareira necessita de novas 

mudanças. O banco de Águas, como está elaborado hoje, se mostra ineficaz na 

gestão de bacias com ocorrências de eventos extremos. As fortes chuvas ocorridas 

nos dois últimos verões (2009/2010 e 2010/2011) causaram enchentes, transtornos 

à população e aos governos municipais e diversas mortes. As represas do sistema 

chegaram ao seu limite de armazenamento tendo de verter suas águas pelas 

comportas, o que fez com que o banco de águas fosse zerado, tirando a garantia 

de maiores vazões para as bacias PCJ na época de estiagem. 
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Para discutir estas e outras questões relativas ao Sistema Cantareira, 

alguns eventos estão sendo realizados pela Secretaria Executiva do Consórcio 

PCJ, que, ao lado de seus consorciados, buscam adiantar as negociações que 

envolvem a renovação da outorga do Sistema Cantareira em 2014. Tais eventos, 

no formato de Talk-Shows, buscam a obtenção de um consenso entre os gestores 

dos recursos hídricos das bacias PCJ e Alto Tiete, com o objetivo de que a 

renovação da outorga seja construída de forma harmoniosa.  

Essa apostila tem como objetivo introduzir as discussões quanto à 

renovação da outorga do Sistema Cantareira, buscando a participação de toda a 

sociedade na busca pela garantia da sustentabilidade hídrica de nossa região. 

 

2. A Origem do Nome CANTAREIRA  

 

Segundo SABESP (2008), o nome “Cantareira” foi dado à serra pelos 

tropeiros que faziam o comércio entre São Paulo e outras regiões do país, nos 

séculos XVI e XVII, devido à grande quantidade de nascentes e córregos 

encontrados nesta região. Naquela época era costume armazenar água em jarros 

chamados cântaros, e chamava-se “Cantareira” o local onde os cântaros eram 

guardados. 
 

 

3. A História do Sistema Cantareira 

 

Em 1863 a possibilidade da adução das águas da Serra da Cantareira para o 

abastecimento da capital da Província de São Paulo, foi sugerida pelo engenheiro 

inglês James Brunless, auxiliado pelos engenheiros Hooper e Daniel Makinson 

Foxem, em seu plano geral de abastecimento de água e coleta e disposição de 

esgotos. Contudo, devido ao alto custo, este projeto não foi executado. Em 1968 

houve uma tentativa de aproveitamento de uma das fontes localizada nos arredores 

da Capital, denominada “Vertente do Tanque Reuno”, mas o déficit de 

abastecimento continuou em virtude do crescimento populacional na segunda 

metade do século XIX. 

O abastecimento de água na cidade de São Paulo torna-se um problema 

social com protestos da população através dos jornais da época, exigindo do poder 

público uma solução definitiva. Em 1875 o governo da Província celebra contrato 

com coronel Antonio Proost Rodovalho, major Benedicto Antonio da Silva e Daniel 

Makinson Fox para a execução do projeto elaborado em 1863. 

Em 1877 é criada a Companhia Cantareira e Esgotos para explorar os 

serviços de água e esgoto da capital. Foram construídos dois grandes reservatórios 

para represamento dos mananciais na Serra e, em 12 de maio de 1881 foram 

concluídas obras com capacidade de abastecer o dobro da população na época, 

que era de 30.000 habitantes. 
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A partir de 1890, o Estado passou a adquirir áreas, desapropriando diversas 

fazendas na região da serra da Cantareira, visando a proteção das nascentes. 

Totalizando 7.916,2 hectares, esta área atualmente é denominada Parque Estadual 

da Serra da Cantareira. A área inicialmente foi decretada “Reserva Florestal do 

Estado” e, a partir de 1963, tornou-se parque. 

Em 1893 foi construída a adutora Guaraú com extensão de 13,4 km e 0,60 m 

de diâmetro, até o reservatório da Consolação, com capacidade para 17.000 m3/dia 

e fez-se na Serra a captação nos córregos Bispo, Itaguassu e Menino. 

Em função do elevado crescimento populacional e industrial da região, foi 

necessário que a captação de água fosse feita em diversos rios e ainda nas 

represas Guarapiranga (1908) e Billings (1937), construídas com a finalidade de 

geração de energia. 

O atual Sistema Cantareira, inicialmente denominado Sistema Juqueri, 

começou a ser idealizado em 1962 pela Comissão Especial para o Planejamento 

das Obras de Abastecimento e Distribuição de Água da Capital (CEPA), com o 

aproveitamento das águas do rio Juqueri e que, em etapas futuras, receberia as 

contribuições dos rios Atibainha, Cachoeira e Jaguari, com uma adução de 17 m3/s. 

Em 1964, o Diretor Geral do DAE – Departamento de Águas e Esgotos 

determinou o inicio dos estudos para construção do aproveitamento das águas do 

rio Juqueri. 

Em 1967 verificou-se a possibilidade do aumento da capacidade de adução 

do sistema para 22 m3/s. 

Com a finalidade de captar, tratar e vender água potável para os 37 

municípios da Grande São Paulo, inclusive para a Capital, foi criada em 1968 a 

Companhia Metropolitana de Águas de São Paulo.  

No ano de 1969, o “Plano de Desenvolvimento Global dos Recursos Hídricos 

das Bacias do Alto Tietê e Cubatão” – Plano Hibrace, elaborado pelo Departamento 

de Águas e Energia Elétrica, DAEE, fixou a capacidade final do sistema em 33 

metros cúbicos por segundo, ampliando a vazão revertida dos rios Jaguari e 

Jacareí. 

Em 05 de agosto de 1974, o então ministro de Minas e Energia Shigeaki 

Ueki, assinou a portaria MME nº 750 autorizando a SABESP a derivar até 33 m3/s 

das águas provenientes dos rios Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Juqueri, 

estabelecendo um prazo de 30 anos de vigência para essa autorização. 

 

4. O Sistema Cantareira em Números 

 

O Sistema Cantareira é um conjunto de seis represas: Jaguari, Jacareí, 

Cachoeira, Atibainha, Águas Claras e Paiva Castro. As represas Jaguari e Jacareí 

normalmente são consideradas como única represa, pois, seus reservatórios estão 

interligados e operam de forma conjunta. A área total do Sistema Cantareira tem 

aproximadamente 227.950 hectares (2.279,5 Km²), abrangendo 12 municípios, 
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sendo quatro deles no estado de Minas Gerais (Camanducaia, Extrema, Itapeva e 

Sapucaí - Mirim) e oito em São Paulo (Bragança Paulista, Caieiras, Franco da 

Rocha, Joanópolis, Nazaré Paulista, Mairiporã, Piracaia e Vargem). 

 

 

 

 
Figura 1 - Perfil do Sistema Cantareira (Fonte: SABESP). 

 

 

Localizado muito próximo das nascentes das cabeceiras das bacias PCJ, é 

considerado um sistema produtor de água além de fornecer uma das melhores 

águas do planeta, com padrões de qualidade superiores aos exigidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), de acordo com o Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE). 

O sistema é responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de habitantes 

nas bacias PCJ e outros 9 milhões da Grande São Paulo (55% da população da 

região metropolitana). Pela portaria 1213/04, para as bacias PCJ são destinados 

3m
3
/s de vazão primária e 2m

3
/s de vazão secundária, totalizando 5m

3
/s. Já para a 

Grande São Paulo são enviadas 24,8m
3
/s de vazão primária e 6,2m

3
/s de vazão 

secundária, o que totaliza 31m
3
/s.  

As vazões primárias, definidas pela portaria, são as vazões garantidas em 

caso dos reservatórios atingirem limites críticos de reservação. As secundárias são 

o acréscimo à vazão primária em caso de o reservatório estar fora de seu volume 

crítico de armazenamento. 

As represas foram construídas a partir da década de 1970: Represa de Paiva 

Castro (1973), Águas Claras (1973), Cachoeira (1975), Atibainha (1975), Jaguari 

(1981) e Jacareí (1981).  
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Figura 2: Barragem do Rio Jaguari (Foto: Odair Faria, SABESP). 

 

5. O Contexto e Histórico da Escassez Hídrica, a Outorga e a Primeira 

Renovação em Agosto de 2004 

 

Segundo o Plano de Bacias PCJ 2007-2011, na década de 60, a pasta 

responsável pelos recursos hídricos, dentro da Secretaria de Planejamento do 

Estado de São Paulo, a pasta responsável pelos recursos hídricos, convencida de 

que a RMSP necessitava de maior volume de água para garantir a sobrevivência 

da região, realizou uma série de estudos visando encontrar novas fontes de 

abastecimento. 

 Relatos históricos apontam que foram evidenciadas duas opções: a do 

Sistema Cantareira, para gerar 33m³/s de água a um custo de US$ 1 bilhão, e a do 

Juquiá (Vale do Ribeira), para gerar na ordem de 70m³/s e a um custo de US$ 6 

bilhões. A escolha recaiu sobre o Sistema Cantareira, pois o projeto Juquiá, além 

do alto custo, implicaria em maiores gastos também com sistemas de 

bombeamento d’água. 

A autorização para essa derivação de até 33m3/s foi dada pela Portaria nº 

750, do Ministério das Minas e Energia – MME, de 05 de agosto de 1974 e 

publicada no Diário Oficial da União em 08 de agosto de 1974, estabelecendo um 

prazo de 30 anos de vigência dessa autorização. 

Ao reverter a água da bacia do rio Piracicaba, para São Paulo, destinou-se 

volume significativo do produto para determinada região, que passou a depender 

do mesmo para sua sobrevivência. Por outro lado, o desenvolvimento econômico e 

a expansão demográfica da região da bacia do rio Piracicaba, a jusante do Sistema 

Cantareira, vem levando à crescente carência de maiores volumes de água para o 

abastecimento público, industrial e para irrigação. 

Em 1995, embora a proposta não tenha sido viabilizada, o Comitê PCJ em 

sua publicação simplificada do Plano Hidroplan, apresentou diversas alternativas de 

barramentos, utilizando-se das principais calhas de rios visando auxiliar no balanço 
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hídrico da região com a construção de reservatórios de regularização. 

Desde o funcionamento do Sistema Cantareira, na década de 80, existe um 

grupo responsável pelo monitoramento de suas águas com a específica função de 

garantir o balanço hídrico entre as bacias do Alto Tietê e Piracicaba. Inicialmente tal 

grupo foi chamado “Operação Estiagem”, depois Grupo de Monitoramento 

Hidrológico e atualmente é denominado Câmara Técnica de Monitoramento 

Hidrológico (CT-MH), vinculada aos Comitês das Bacias PCJ. 

A comunicação entre os operadores do Sistema Cantareira e os 

coordenadores do grupo passou a ser constante, sempre que necessária com a 

contribuição dos municípios, informando as novidades qualitativas e quantitativas 

em suas captações e de outros eventos não previstos. 

Nas reuniões mensais são apresentadas simulações matemáticas e a 

compilação de dados pluviométricos e fluviométricos de ocorrência nos últimos 30 

dias pelos coordenadores da SABESP como suporte à tomada de decisões dos 

membros do grupo. Nessas reuniões eram decididas as vazões a serem liberadas 

para os municípios localizados na bacia do Piracicaba, a jusante do Sistema 

Cantareira. 

No intervalo entre reuniões, 30 dias, quando ocorriam eventos inesperados 

exigindo liberações esporádicas de vazões superiores às combinadas, os 

interessados entravam em contato com os coordenadores do grupo e, por 

conseguinte com a SABESP, que procurava, sempre que possível, atender a 

solicitação. 

 Em 2004, trinta anos após a emissão da primeira outorga do Sistema 

Cantareira, ocorreram as discussões para sua renovação. Com base no complexo 

tema da criticidade hídrica que envolve as bacias PCJ e Alto Tietê e, na extrema 

dependência da Região Metropolitana de São Paulo em relação ao Sistema 

Cantareira, para garantia de aproximadamente 50% de seu abastecimento. 

Conclui-se que apesar de tal sistema de reservação ser também imprescindível 

para as bacias PCJ, torna-se mais delicado a cada ano, o desafio de manter-se o 

balanço hídrico para as duas regiões, utilizando-se apenas as estruturas de 

armazenamento hídrico existentes. 

 A renovação da outorga do Sistema Cantareira ocorreu através da Portaria 

DAEE 1213/2004, onde a gestão do sistema passou a ser compartilhada entre a 

região do Alto Tietê e PCJ, onde mensalmente são definidas as vazões para as 

duas regiões. Para 2014 está prevista um novo processo de renovação. 

A primeira renovação da outorga foi resultado de um intenso processo de 

discussões no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (PCJ). Diferentemente da primeira outorga, que foi emitida sem que 

houvesse qualquer tipo de regra operacional e, sem nenhuma garantia de vazões 

dos rios a jusante do sistema, além da orientação contida no Plano HIBRACE 

(Plano Diretor de Aproveitamento Múltiplo das Bacias do Alto Tietê/Cubatão): 

“...haverá necessidade de manutenção de vazão mínima da ordem de 15m3/s, 

na confluência com o Atibaia, a fim de garantir vazão mínima de 40m3/s no rio 

Piracicaba, em Piracicaba.”   
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Após a primeira renovação da outorga, as distribuições das vazões ficaram 

assim estabelecidas:  

 RMSP: 31 m3/s, sendo 24,8 m3/s como vazão primária e 6,2 m3/s 

vazão secundária; 

 Bacia PCJ: 5 m3/s, sendo 3 m3/s vazão primária e 2 m3/s vazão 

secundária. 

 

Em 16 de dezembro de 2009, a Nota Técnica DAEE/DPO de 16 de dezembro 

de 2009, faz recomendações para a manutenção do volume de espera nos 

reservatórios do Sistema Cantareira. Estabelece as vazões de restrição para 

descarga a jusante bem como a criação do banco de águas. 

 

6. A Macrometrópole Paulista  

 

No contexto da busca do equilíbrio do balanço hídrico no Estado de São 

Paulo, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado está 

elaborando o Estudo de Abastecimento da Macrometrópole Paulista. 

O texto a seguir (6.1 a 6.6) foi extraído da publicação da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, “Recursos Hídricos em 

São Paulo 2011 – 2014: Significado do Estudo Sobre a Macrometrópole”, elaborado 

na gestão do Secretário Edson Giriboni. 

 

6.1 - O que é a Macrometrópole?  

 

A região geográfica que chamamos de Macrometrópole Paulista ainda não 

tem uma definição legal e formalmente instituída, ao contrário de outros tipos de 

divisões do estado como as Regiões Administrativas ou UGRHls - Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Para fins do Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da 

Macrometrópole Paulista, em elaboração pelo Governo do Estado, a 

macrometrópole foi considerada como sendo composta pelas regiões 

metropolitanas de São Paulo (RMSP), Campinas (RMC) e Baixada Santista 

(RMBS), mais as regiões limítrofes ou adjacentes, que sejam de interesse para o 

objetivo dos trabalhos. Estão incluídas nessa macrometrópole, total ou 

parcialmente, as principais UGRHls como a do Alto Tietê; do Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí; da Baixada Santista; do Sorocaba e Médio Tietê; do Paraíba do Sul e 

Ribeira do Iguape e Litoral Sul. 

Essa macrometrópole compreende então cerca de 180 municípios e abrange 

uma área geográfica de mais de 50 mil km2, cerca de 21% do Estado. Concentra 

83% do PIB estadual (ou 28% do PIB nacional) e abriga uma população de mais ou 
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menos 32 milhões de pessoas (75% da população do Estado ou 16% da população 

brasileira) e um índice de urbanização de 97%. 

 

 

 
Figura 3: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Região Metropolitana de Campinas (RMC) e 

Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). 

 

 
Figura 4: A Macrometrópole Paulista. 
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A delimitação dessa área teve como base as vinculações hídricas existentes, 

a situação de quantidade e qualidade das águas, as possibilidades de 

aproveitamento existentes no interior da macrometrópole e regiões vizinhas, a 

dinâmica de desenvolvimento macrorregional e as perspectivas.  

 

6.2 - Quais os principais problemas relacionados à macrometrópole?  

 

O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos de interesse da Região 

Metropolitana de São Paulo é questão permanente na agenda governamental 

desde a segunda metade da década de 1960, quando foi proposto o Plano 

HIBRACE. Graças à orientação daquele plano foram planejadas e implantadas 

algumas das mais importantes obras hoje existentes, como as do Sistema Produtor 

do Alto Tietê (Barragens de Ponte Nova, Jundiaí, Taiaçupeba, Biritiba e Paraitinga) 

e do Sistema Cantareira (Barragens do Jaguari, Jacareí, Atibainha, Cachoeira e 

Paiva Castro).  

Até aquela época, o suprimento de água, da mesma forma que os outros 

investimentos em infraestrutura, exigia, além da decisão política, recursos 

financeiros e capacidade técnica de engenharia. 

Nos anos seguintes, com o aumento do crescimento desordenado e baixos 

investimentos em coleta e tratamento de esgotos, o aproveitamento de recursos 

hídricos da bacia do Alto Tietê tornou-se cada vez mais difícil. Os mananciais mais 

próximos aos centros de consumo foram chegando à exaustão. Isso somado às 

crescentes restrições ambientais, aos conflitos pelo uso da água e às diversificadas 

exigências legais e sociais que impôs novos parâmetros para o planejamento e 

para a tomada de decisão e execução de investimentos em obras de saneamento e 

recursos hídricos. Então, no final dos anos 80, com a política estadual de recursos 

hídricos e do saneamento, começou a ser alterada a forma de atender o 

abastecimento público. Da atuação clássica centrada na gestão da oferta, ampliada 

por meio de obras estruturais sempre que a demanda expandisse, passou-se a 

considerar cada vez mais a gestão da demanda, com o emprego de medidas não 

estruturais para reduzir ou adiar as necessidades de expansão da oferta. 

Entretanto, mesmo com a prioridade que vem sendo dada à gestão da 

demanda, o crescimento da população - por exemplo, da RMSP - mostra que há 

necessidade de aporte de uma vazão média de cerca de 500 l/s, a cada ano. 

O último Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana 

de São Paulo (PDAA), elaborado para o horizonte de 2025, estudou, para o 

atendimento das demandas dessa região, as possibilidades de aproveitamento de 

recursos hídricos na região compreendida pela bacia do Alto Tietê, bacia do rio 

Piracicaba, vertente marítima (região da Baixada Santista) e das bacias dos rios 

Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape, Tietê-Sorocaba e Alto Paranapanema 

(Jurumirim). 

A partir desses estudos, foram propostas, entre outras ações, a ampliação 

do Sistema Produtor Alto Tietê - SPAT para 15 m3/s, obras futuras no braço do rio 
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Pequeno (Billings) com ampliação do Sistema Produtor Rio Grande para 7 m3/s, 

implantação do novo Sistema Produtor São Lourenço (Alto Juquiá) e ampliação do 

SPAT de 15 para 20 m3/s com reversão dos rios Itapanhaú e Itatinga. 

Dessas propostas, só uma foi implantada, que é a ampliação do Sistema 

Produtor Alto Tietê - SPAT. Para a concretização dos demais aproveitamentos 

haverá dificuldades técnicas, custos elevados, conflitos potenciais com outros usos 

e restrições ambientais em razão da localização em espaços especialmente 

protegidos (região de mananciais e Serra do Mar).  

Então, o abastecimento da RMSP, de acordo com o proposto no PDAA, 

estaria condicionado às reversões de bacias vizinhas que abrangem uma 

macrorregião onde se situam as três Regiões Metropolitanas do Estado (São 

Paulo-RMSP, Campinas-RMC e Baixada Santista-RMBS). 

Além do peso das demandas futuras e conflitos envolvendo novos 

aproveitamentos para a RMSP, é preciso pensar no dinamismo econômico de toda 

região da Macrometrópole e nas dificuldades atuais para expansão industrial que 

depende de recursos hídricos, como ocorre na região das bacias dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e Sorocaba e Médio Tietê. Basta lembrar dos 

exemplos da PETROBRAS-REPLAN, que foi obrigada a estudar barragens de 

regularização para ampliar sua captação no rio Jaguari, em Paulínia, e a Toyota 

que não pode expandir sua fábrica em Indaiatuba. O intensivo uso da irrigação, em 

trechos das bacias PCJ e Sorocaba e Médio Tietê já é palco de conflitos de uso. 

Portanto, o plano vai priorizar novas fontes para o abastecimento público, 

mas também deve considerar fortemente a garantia de suprimento hídrico para 

atender ao desenvolvimento econômico. 

Dentre os conflitos de uso das águas desta macrorregião, mais significativos, 

destaca-se o caso do Sistema Cantareira, situado na bacia do rio Piracicaba e 

responsável quase pela metade do abastecimento da RMSP. Trata-se de um caso 

emblemático no que se refere a conflito pelo uso da água, mediante transposição 

das águas da bacia do Piracicaba para a bacia do Alto Tietê.  

As águas utilizadas no abastecimento público da RMSP retornam - parcialmente 

tratadas para o rio Tietê na direção de sua jusante e para a Baixada Santista 

através do Sistema Tietê-Billings - Usina HenryBorden, configurando um outro tipo 

de conflito envolvendo a qualidade das águas nas bacias do Alto Tietê, Piracicaba e 

Médio Tietê, o abastecimento público da Baixada Santista, o suprimento do polo 

industrial de Cubatão e a geração hidrelétrica numa região já notoriamente 

conhecida pela escassez hídrica. 

Além disso, o futuro aproveitamento dos rios Itatinga e Itapanhaú, no 

abastecimento de São Paulo, precisa respeitar a geração de energia na usina da 

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP. 

Por isso tudo, é urgente definir novas formas de suprimento de água - inter-

regionais, já que extrapolam a esfera de atuação de cada um dos municípios e da 

Sabesp e ações de gerenciamento dos recursos hídricos para garantir o 

desenvolvimento regional e abastecimento público futuro. 
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Quanto à qualidade das águas, deve ser destacado o impacto das descargas 

feitas no rio Tietê para o trecho do Médio Tietê, em função do nível ainda 

insuficiente do tratamento dos esgotos na bacia do Alto Tietê, bem como da 

poluição difusa. 

Embora muitas obras de afastamento e tratamento de esgotos já tenham 

sido construídas nas últimas duas décadas, com resultados positivos, a carga 

poluidora ainda é responsável por comprometer todo trecho médio do rio Tietê, com 

prejuízos à saúde pública, ao turismo e à pesca. 

O problema da escassez hídrica não é mais exclusivo da Região 

Metropolitana de São Paulo e precisa ser estudado em todo território da 

Macrometrópole Paulista. 

O Governo do Estado de São Paulo concluiu que em função dos diferentes 

usos e usuários da água e, em particular, da diversidade de operadores dos 

sistemas de saneamento e de inúmeros conflitos que envolvem os recursos 

hídricos, o problema requer uma ação de planejamento integrado, que deve ser 

conduzida diretamente pelo Governo do Estado, em sintonia com os instrumentos 

de planejamento das principais políticas públicas.  

 

6.3 - O que está sendo feito ou planejado?  

 

A preocupação com essa macrorregião originou o decreto estadual número 

52.748 de 2008, que instituiu um Grupo de Trabalho composto pelos Secretários de 

Estado titulares das pastas de Economia e Planejamento, do Meio Ambiente, e de 

Saneamento e Energia, atual Saneamento e Recursos Hídricos. 

O propósito desse grupo é o de revisar e analisar os planos e estudos 

existentes, avaliar a situação atual e futura das disponibilidades e demandas dos 

múltiplos usos dos recursos hídricos e os possíveis conflitos, e propor alternativas 

para resolver e harmonizar interesses.  

Os resultados dos censos demográficos feitos pelo IBGE e as projeções 

populacionais nele baseadas revelaram que teremos, nos próximos 30 anos, um 

incremento populacional da ordem de 6 milhões de habitantes, basicamente em 

áreas urbanas. A população total da região da Macrometrópole Paulista, no ano 

2035, chegará a cerca de 37 milhões de habitantes, sendo 36 milhões urbanos.  

O impacto desse crescimento demográfico será sentido nos usos diversos da 

água, principalmente no abastecimento urbano, nas atividades industriais e na 

agricultura irrigada. Atualmente calculamos as demandas totais de água em cerca 

de 223 m3/s. Desse valor, quase 50% é destinado ao abastecimento urbano e 31% 

para fins industriais. 

Nos próximos 30 anos calcula-se que a região da macrometrópole vai 

demandar mais 60m3/s de água, totalizando 283 m3/s, isso se a demanda evoluir de 

acordo com a tendência. Dos 60 m3/s, cerca de 25 m3/s de água serão para 

abastecimento público, quase que mais um Sistema Cantareira até o ano 2035. 
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Figura 5: Previsão do crescimento populacional da Macrometrópole. 

 

Nos próximos 30 anos calcula-se que a região da macrometrópole vai 

demandar mais 60m3/s de água, totalizando 283 m3/s, isso se a demanda evoluir de 

acordo com a tendência. Dos 60 m3/s, cerca de 25 m3/s de água serão para 

abastecimento público, quase que mais um Sistema Cantareira até o ano 2035. 

É importante lembrar que, na prática, o rio desconhece esta separação 

dos usos "urbano", "industrial" e "de irrigação”.  

O uso da água é predominantemente urbano, como se pode verificar na 

figura abaixo, respondendo por cerca de 49% da demanda total, no cenário 

tendencial. As mudanças neste perfil de usos da água, até o ano 2035, serão 

pequenas. Ainda neste cenário, a irrigação crescerá de 20% em 2008 para 22% e o 

uso urbano passará de 49% para 47% da demanda total.  

 

 

 
Figura 6: Demandas de Água Total da Macrometrópole. 
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Por outro lado, num cenário de crescimento socioeconômico decorrente do 

que podemos chamar de "megaprojetos", essa demanda poderá chegar a 296 m3/s, 

mais de 73 m3/s em relação à situação atual.  

Para evitar esse cenário esperamos também uma ação efetiva na gestão da 

demanda de água, principalmente promovendo o uso mais racional e o controle de 

perdas. Num cenário otimista de efetiva implantação dessas medidas esperamos 

que as demandas totais de água alcancem 251 m3/s, que ainda supera em quase 

28 m3/s a demanda atual. Desse déficit de 28 m3/s, o uso urbano será de apenas 5 

m3/s graças às hipóteses adotadas de implementação do plano de controle de 

perdas, o que revela a importância de disseminação da gestão da demanda.  

É urgente, portanto, a implementação de fortes medidas de gestão de 

demanda de água mediante programas efetivos de controle de perdas, 

melhoramentos tecnológicos, substituição de equipamentos, uso racional da água, 

reuso de efluentes tratados, políticas tarifárias e incentivos fiscais - de forma a 

reduzir os novos aportes de água para a Macrometrópole. Há necessidade também 

de aperfeiçoar as ações em curso e propor novas "medidas não estruturais" tais 

como as que visam ao controle do uso do solo, o reflorestamento ciliar e a 

educação ambiental.  

 

 

6.4 - O que é de competência da Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos (SSRH)?  

 

O Governo do Estado tomou para si a responsabilidade de conduzir 

tecnicamente esses estudos, pois o tema extrapola a área de atuação de cada uma 

das Secretarias e das demais instituições envolvidas. O papel da SSRH, em 

conjunto com a coordenação geral da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional é o de coordenar tecnicamente os trabalhos, com apoio 

de técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, do DAEE e da Sabesp, promovendo 

as articulações com as demais instituições e instâncias de Governo.  

 

 

6.5 - Qual é o impacto dos megaprojetos no planejamento da 

macrometrópole?  

 

Podemos designar de "megaprojetos" as dezenas de empreendimentos, 

projetos e intenções de investimentos distribuídos principalmente na Baixada 

Santista e Litoral Norte de São Paulo. São empreendimentos previstos até 

aproximadamente o ano 2025 e que chegam ao montante de mais de R$ 200 

bilhões e cerca de 200 mil empregos diretos. São projetos decorrentes das 

descobertas de petróleo nas camadas pré-sal ao longo da costa das regiões 

sudeste e sul. 
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Os portos de Santos e de São Sebastião, que são as portas de entrada do 

Estado de São Paulo, também planejam suas expansões para atender à crescente 

economia nacional e às decorrentes exportações, importações e atividades de 

cabotagem. São atividades com grande potencial transformador do Litoral Paulista, 

com efeitos multiplicadores de renda e emprego por toda a cadeia produtiva. 

Pode-se incluir também, nesses megaprojetos, o trem de alta velocidade 

ligando os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e os investimentos necessários 

para eventos como a realização da Copa do Mundo e as Olimpíadas, estes últimos 

com reflexos mais generalizados pelo Brasil inteiro, mas que são de natureza 

pontual e transitória. 

Sem dúvida haverá reflexos no padrão de demandas de água, 

principalmente para o uso urbano e industrial, difíceis de serem calculados em face 

das incertezas envolvidas. No estudo da Macrometrópole, o cenário de 

crescimento econômico incorporou todas essas incertezas, e calculou esse reflexo 

em cerca de mais 4,7% de demanda de água, no ano 2035, ou 13 m3/s adicionais 

de água, para fins urbanos e industriais.  

A atividade de planejamento de recursos hídricos, na Macrometrópole, torna-se 

ainda mais importante diante dessas incertezas, pois a sua atualização periódica é 

que possibilitará o ajuste dos rumos. 

O horizonte de planejamento da Macrometrópole é de aproximadamente 25 

a 30 anos. Isso quer dizer que estamos com o "olhar" nessa macrorregião, no ano 

2035, para programarmos a necessária infra-estrutura de saneamento e recursos 

hídricos. Mas o ideal é atualizar esse planejamento a cada cinco ou dez anos 

aproximadamente, visando eventuais correções necessárias.  

 

6.6  - Em resumo, quais são as principais conclusões sobre a 

macrometrópole? 

 

Já faz tempo que a Região Metropolitana de São Paulo vem reduzindo o seu 

ritmo de crescimento demográfico, mas, em termos absolutos, é sem dúvida a área 

que concentra as grandes demandas de água para usos urbanos. No entanto, 

verificou-se que os principais eixos rodoviários para o interior do estado de São 

Paulo, como as rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Dutra, D. 

Pedro I, e as rodovias transversais interligando os polos como Campinas, Jundiaí, 

Sorocaba, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Itu, Mogi Guaçu, Jacareí e São José dos 

Campos, são as regiões que percentualmente cresceram muito e continuam 

crescendo. Traduzindo-se este crescimento em demandas de água e, se fizermos 

o cruzamento com as informações sobre as disponibilidades hídricas destas 

regiões, podemos chegar a um mapa de zonas deficitárias em termos de água para 

o seu abastecimento urbano, industrial e agrícola. O estudo ainda não foi 

completamente concluído, mas estamos elencando as possibilidades físicas de 

múltiplas formas de alocação devida da água nas regiões deficitárias.  

Para a Macrometrópole, examinaram-se todos os aproveitamentos 
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integrados dos recursos hídricos já cogitados ou estudados, como os dos rios 

Itatinga e Itapanhaú, na vertente marítima; a bacia do Alto Tietê e Litoral Sul; a 

represa de Jurumirim, no Alto Paranapanema; a bacia do rio Sorocaba; a bacia 

dos rios Juquiá e Ribeira do Iguape; a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí; a bacia do rio Paraíba do Sul; os recursos hídricos subterrâneos do 

aquífero Guarani; e o reservatório de Barra Bonita, no rio Tietê. Como se vê, a 

preocupação principal foi a de inventariar e esgotar todas as possibilidades físicas 

- no entorno e no interior da Macrometrópole. 

A partir de cada uma dessas possibilidades, vantagens e desvantagens, 

serão então comparadas para integrar um conjunto de propostas mais 

promissoras, que dependam de estudos mais detalhados e aprofundados. Como a 

região da Macrometrópole é extensa, e as zonas de deficiência hídrica são 

difusas, não será uma única proposta que atenderá as demandas totais de água 

dessa macrorregião. 

 

 
Figura 7: Localização dos possíveis aproveitamentos integrados dos recursos hídricos na região da 

Macrometrópole. 

 

 

Mais informações e os relatórios completos podem ser acessados através do 

site: www.daee.sp.gov.br/macrometropole. 

 

 

http://www.daee.sp.gov.br/macrometropole
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7. Introdução ao Talk Show 

 

O Consórcio PCJ vem promovendo debates denominados Talk - Show com 

o tema “Sistema Cantareira: Um Mar de Desafios”, que tem como objetivo, além de 

apresentar informações sobre o assunto, despertar nos convidados e no plenário, 

dúvidas, reflexões e discussões, que os levarão a uma mobilização participativa 

dentro de seu segmento, no âmbito da renovação da outorga do Sistema 

Cantareira, que deverá ocorrer em 2014. 

O texto da nova outorga do Sistema Cantareira, deverá refletir as 

necessidades e os anseios de todos os usuários, quer sejam da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), quer sejam da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC). A construção deste novo texto representará o acordo 

harmonioso e participativo entre os diversos atores dos vários segmentos da 

sociedade, que garantirá a sustentabilidade hídrica das duas regiões. 

 

8. Contextualização quanto às discussões acerca da próxima renovação 

da outorga prevista para 2014 

 

 

As cinco represas que compõe o Sistema Cantareira (Jaguari/Jacareí, 

Piracaia, Cachoeira, Atibainha, e Paiva Castro), representam hoje o centro das 

atenções para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil. O sistema é 

responsável pelo abastecimento de cinco milhões de habitantes nas bacias dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e outros nove milhões da Grande São Paulo, 

na bacia do Alto Tietê.  

Com forte atuação regional, as entidades vêm mobilizando prefeitos, 

vereadores e deputados da região das Bacias PCJ, de forma que, na primeira 

renovação da outorga em 2004 foi possível assegurar uma vazão mínima de 5m³/s 

para a região, antes sem nenhuma garantia. 

Do início de sua operação até 2004, a prioridade do Sistema era a 

transposição de 31m³/s para o abastecimento de 50% da população da Grande São 

Paulo. Porém com a resolução conjunta ANA/DAEE Nº 428 de 04 de agosto de 

2004 e com a Portaria DAEE 1213 de 06 de agosto de 2004, renovando a outorga 

da SABESP, as bacias PCJ passaram a contar, na estiagem, com no mínimo 

5m³/s, além de implantar a ferramenta chamada Banco de Águas, em que toda a 

economia de água, durante a época de chuvas, pode ser utilizada para aumento 

das vazões do sistema para além dos 5 m
3
/s, já garantidos pela portaria. 

Na visão dos gestores do Cantareira àquela época, ele existia basicamente 

para abastecer a Grande São Paulo, mas, as localizações das represas nas 

cabeceiras das bacias PCJ, afetam diretamente diversas indústrias e grandes 

cidades como Campinas, centro do desenvolvimento contemporâneo.  
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O Jornal Água Viva, editado pelo Consórcio PCJ, em Julho de 2004 trouxe 

como capa a comemoração pela vitória nas negociações envolvendo a renovação 

da outorga. Como os rios que compõe o sistema Cantareira são federais, pois 

cruzam mais de um estado da federação, a outorga para a sua exploração deve ser 

concedida pela Agência Nacional de Águas (ANA), que delegou ao Departamento 

de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, a responsabilidade 

por essas concessões nas bacias PCJ.  

Para discutir estas e outras questões relativas ao Sistema Cantareira, alguns 

eventos, como o Talk - Show, estão sendo realizados pela Secretária Executiva do 

Consórcio PCJ, que, ao lado de seus consorciados, buscam adiantar as 

negociações que envolvem a renovação da outorga do Sistema Cantareira em 

2014. Tais eventos buscam a obtenção de um consenso entre os gestores dos 

recursos hídricos das bacias PCJ e Alto Tiete e que, seja construído de forma 

harmoniosa.  

A escolha pelo formato de Talk - Show para os debates é uma tentativa de 

aproximar o tema da comunidade e incentivar a sua participação na busca por um 

acordo, que favoreça as duas principais regiões econômicas do Brasil, RMSP e 

RMC, responsáveis pelo principal polo industrial do país, no caso da Grande São 

Paulo, e o terceiro parque industrial que são as Bacias PCJ. 

O Consórcio PCJ tem realizado, com o apoio de vários parceiros, eventos de 

esclarecimentos sobre “a realidade do Sistema Cantareira e das disponibilidades 

hídricas da região”, incentivando a sociedade organizada a contribuir, quer seja 

participando dos programas de sensibilização e de debates sobre o tema, quer seja 

aplicando projetos de revitalização ambiental, entre outras medidas afins. 

 

9. 1º Talk Show de 2012 

 

 
Figura 7: Secretário Executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, e a Gerente de Sensibilização e 

Gestão Andréa Borges R. Dias. 
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A primeira edição do Talk Show ocorreu em 18 de maio de 2012, no auditório 

Dom Gilberto, na Pontifícia Universidade Católica, PUC-Campinas. O evento foi o 

primeiro de uma sequência de encontros que pretende debater e esclarecer o 

funcionamento do sistema e os desafios que envolvem a renovação da outorga em 

2014 e os reflexos para os 5,2 milhões de habitantes nas bacias PCJ e outros 9 

milhões da Grande São Paulo. 

O primeiro encontro contou com a presença de 200 participantes e teve 

como debatedores:  

 Sr. Vicente Andreu, Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas 

(ANA); 

 Dr. Rui Brasil Assis, Assessor de Gabinete da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo; 

 Dr. Astor Dias de Andrade, Coordenador da Câmara Técnica de 

Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ; 

 Sr. Ricardo Guilherme Araújo, Analista de Planejamento da SABESP; 

 Dra. Leila de Carvalho Gomes, diretora de outorgas e fiscalização do 

Departamento de Água e Energia (DAEE-SP); 

 Sr. Jose Longatto, vereador e membro do Colegiado das Entidades 

Campanha da Água; 

 Sr. Ricardo Schmidt, coordenador da Plenária das Entidades do 

Consórcio PCJ e presidente da Florespi. 

 

 
Figura 8: Debatedores do 1º Talk Show - Ricardo Schmidt, Leila Gomes, Ricardo Araujo e Vicente 

Andreu. 

 

Os debates do primeiro Talk Show foram iniciados com explanações sobre a 

disponibilidade hídrica na macrometrópole, região que engloba o Vale do Paraíba, 

de Sorocaba, Santos, Bacia do Alto Tietê e Bacias PCJ, feito por Rui Brasil Assis. 

Segundo ele toda essa região vai precisar nos próximos anos de 60 m3/s, porém, 

um eficiente gerenciamento e com soluções inteligentes será possível reduzir essa 

demanda para 31m3/s. “Não bastam estudos para atender a demanda, é preciso 
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reduzir essa demanda”, disse o assessor de gabinete da Secretaria de Saneamento 

e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Rui Brasil Assis. 

A macrometrópole representa ¾ da população do Estado de São Paulo e 

mais de ¾ do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado, ou, 23% do PIB nacional. 

  O representante da Sabesp, Ricardo Guilherme Araújo, enalteceu que “a 

água é um problema à sustentabilidade. A macrometrópole tem a possibilidade de 

viver um estresse hídrico que pode colocar entraves sérios ao nosso 

desenvolvimento”. 

Para a diretora de outorgas e fiscalização do DAEE, Leila de Carvalho 

Gomes, o grande avanço da última outorga do Sistema Cantareira, em 2004, foi a 

implantação de vazões mínimas e regras operativas que permitissem aos 

reservatórios se recuperarem em espaço de tempo mais curto. Em sua opinião, a 

renovação da outorga em 2014 deve considerar também a gestão de cheias. “A 

gestão que antes foi elaborada para a estiagem, com a ocorrência das chuvas de 

2009 a 2011 passou a levar em conta a gestão também da época chuvosa, com os 

reservatórios funcionando como contenção de cheias, assim como ocorreu na 

época chuvosa 2011/2012. Acredito que a nova outorga deva contemplar tanto a 

gestão de estiagem quanto de cheias”, disse Leila. 

Mesma opinião foi compartilhada pelo coordenador da Câmara Técnica de 

Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ. “A definição das vazões após a 

portaria DAEE 1213/04 é um enorme avanço. A regra foi implantada pensando na 

estiagem e, evidentemente, houve problemas que deverão ser equacionados em 

2014”, comentou Andrade. 

A possibilidade de antecipação das discussões que culminem com a 

renovação da outorga do Sistema Cantareira foi aventada pelo diretor presidente da 

Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu e pelo assessor de gabinete da 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Rui Brasil 

Assis, durante o Talk - Show. 

“Em função da complexidade que o tema tem e das diversas interferências 

que o Cantareira exerce nas áreas atingidas, acreditamos ser oportuno adiantar as 

discussões da renovação da outorga do sistema para chegarmos a 2014 a um nível 

de consenso, cujo papel da ANA será apenas o de homologar o processo”, 

defendeu Andreu. 

O diretor presidente da ANA lembrou que com essa iniciativa não se 

pretende uma antecipação da outorga, que deve ocorrer mesmo no segundo 

semestre de 2014, mas um maior prazo para que as discussões indiquem um 

caminho para a construção de um consenso. “Não adianta iniciar os debates em 

julho de 2014 para se chegar a um acordo em agosto do mesmo ano, isso apenas 

vai estimular o conflito”, disse ele. 

Rui Brasil Assis também defendeu a antecipação do diálogo. “Gostaríamos 

de antecipar os debates para quem sabe, renovarmos a outorga ainda durante o 

mandato do Sr. Vicente Andreu, como presidente da ANA”, comentou ele. O atual 

mandato de Andreu se encerrará em janeiro de 2014. 
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Ângelo Perugini, Presidente do Consórcio PCJ, destacou que as discussões 

em torno do balanço hídrico das Bacias PCJ e do Alto Tietê é fundamental para 14 

milhões de pessoas e defendeu o diálogo franco e consensual. “Analisar os 

caminhos técnicos a serem seguidos para a construção de uma proposta de 

renovação da outorga do Sistema Cantareira em 2014, que seja consistente, 

harmoniosa e contemple as demandas hídricas tanto das Bacias PCJ quanto do 

Alto Tiete com um pacto que seja imparcial e solidário”, atentou o Presidente do 

Consórcio PCJ. 

O coordenador da Plenária de Entidades do Consórcio PCJ e presidente da 

Florespi, Ricardo Schmidt, lembrou que a partição da comunidade nesse processo 

será muito importante. “A sociedade civil levanta bandeiras e o Sistema Cantareira 

pode ser uma bandeira sobre a questão da água numa discussão mais ampla”, 

disse. 

O vereador de Piracicaba e membro do Colegiado de entidades da 

Campanha da Água, José Longatto, defendeu que “abastecer a capital do Estado é 

muito importante, mas precisamos dividir os recursos com as bacias PCJ”, 

lembrando a necessidade de se construir um consenso. 

 

10. Sugestões e Propostas para Renovação da Outorga em 2014 

 

Vicente Andreu defendeu como sendo sua sugestão e não da ANA, a 

implantação de um sistema de três cotas. “Quando o sistema atingir de 20 a 25% 

de sua operação não há cota, quem regularia seria o DAEE, determinando as 

vazões para as Bacias PCJ e para a Grande São Paulo, levando em consideração 

as chuvas do período e a necessidade de cada região. Fora desses limites a 

disponibilidade do Cantareira seria dividida entre o PCJ e São Paulo”, explicou ele. 

Além desta sugestão do Dr. Vicente Andreu, outras alternativas foram 

apresentadas e discutidas como potenciais fontes de abastecimento de água. O 

destaque ficou para os estudos e projetos básicos, em andamento, das barragens 

nos rios Jaguari e Camanducaia. 

Posteriormente as discussões e posicionamentos, o Governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, assinou no dia 31 de julho, durante o 1º Simpósio dos 

Comitês PCJ, a autorização e liberação de R$ 190 milhões para a construção de 

dois reservatórios nas bacias PCJ que devem regularizar 7m3/s para a região.  

As estimativas, segundo o Governo do Estado, é que as obras sejam 

iniciadas em 2014, com conclusão prevista para o final de 2016. Os R$ 190 milhões 

estimados são para a elaboração de estudos, projetos, desapropriações e obras. 

Os estudos e procedimentos necessários, bem como a implantação das duas 

represas, serão de responsabilidade do Departamento de Água e Energia Elétrica 

de São Paulo (DAEE - SP). “A parte mais difícil era essa e o governo facilitou, 

designando um coordenador para o empreendimento”, disse o Secretário de 
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Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Edson Giriboni, também presente 

ao evento. 

As novas barragens serão construídas abaixo dos reservatórios do Sistema 

Cantareira, que hoje fornecem 31 m3/s para a Grande São Paulo e 5 m3/s para as 

bacias PCJ. 

O Governador disse que o objetivo é reduzir a dependência do Sistema 

Cantareira. “Estamos tentando diminuir a dependência do Sistema Cantareira, já 

fizemos uma PPP [Parceria Pública Privada] para aumentar o abastecimento do 

Alto Tietê com a represa de Taiaçupeba e com São Lorenço. No caso da Bacia 

PCJ, como nós compartilhamos a mesma água, queremos melhorar a segurança 

do sistema. Portanto, 7m3/s a mais e dois reservatórios de uso múltiplo vão dar 

muito mais segurança para a região nos períodos de estiagem”, disse Alckmin. 

Alckmin também disse sobre a necessidade de se investir no combate às 

perdas hídricas. “O Japão é o melhor sistema do mundo e possui 8% de perda 

física. Nós queremos ter o máximo de eficiência deles. É preciso combater 

igualmente o desperdício, temos um consumo per capita muito elevado que 

podemos reduzir. Estamos fazendo um trabalho grande por meio da Sabesp que é 

uma expertise nessa área” disse o Governador.  

 

11.  O 2º Talk Show de 2012 

 

A segunda edição do Talk Show “Sistema Cantareira: Um Mar de Desafios” 

foi realizada no auditório da Engenharia da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz, ESALQ/USP, em Piracicaba, no dia 09 de novembro de 2012 em 

Piracicaba/SP.  

 A realização deste evento teve como principal objetivo, despertar em 

cada um dos participantes, a necessidade da discussão da renovação da outorga 

do sistema Cantareira. Segundo Francisco Carlos Lahoz, Secretário Executivo do 

Consórcio PCJ, “é para que cada participante fique insatisfeito e realize em sua 

comunidade social e de trabalho, outros eventos para discutir e apresentar 

propostas e sugestões que viabilizem um texto da nova outorga, extraído do 

consenso de forma harmoniosa e participativa, disponibilizando água para o 

desenvolvimento das duas regiões”. 
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Figura 9: Vista do auditório durante a apresentação do 2º Talk Show. 

 

 

Como debatedores convidados, estiveram presentes ao evento: 

 Prof. Dr. Antonio Carlos Zuffo, engenheiro civil, professor e pesquisador 

da Faculdade de Engenharia da UNICAMP nas áreas de Hidrologia e 

Recursos Hídricos; 

 Ricardo Guilherme Araujo, representando a SABESP; 

 Adriana Isenburg, Consultora Técnica da SANASA - Campinas; 

 Prof. Dr. Roberto do Carmo, sociólogo e pesquisador do Núcleo de 

Estudos de População (NEPO) da UNICAMP; 

 Prof. Dr. Marcos Vinicius Folegatti, engenheiro agrônomo e Diretor da 

ESALQ/USP. 

 

 
Figura 10: Debatedores do 2º Talk Show juntamente com o Secretário Executivo do Consórcio PCJ: 

Roberto do Carmo, Francisco Lahóz, Adriana Isenburg, Ricardo Araújo, Antonio Carlos Zuffo, e 

Marcos Vinicius Folegatti. 
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O 2º Talk Show “Sistema Cantareira: Um Mar de Desafios” contou ainda com 

as presenças das seguintes autoridades: 

 Dr. Ivan Carneiro, Promotor de Justiça, representando o Grupo 

Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA; 

 Dr. Paulo Affonso Leme Machado, jurista ambiental e professor da 

Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP; 

 Dr. Célio de Faria Santos, prefeito do Município de Camanducaia/MG, 

representando o presidente do Consórcio PCJ, Sr. Ângelo Perugini, 

prefeito do Município de Hortolândia/SP; 

 Sr. Nelson Antonio Pinotti, representante do Fórum Permanente em 

Defesa do Rio Piracicaba e presidente do Lions Club Centro de 

Piracicaba. 

 

 
Figura 11: Da esq. p/ dir.: Antonio C. Zuffo, Nelson Antonio Pinotti, Francisco Lahóz, Roberto do 

Carmo, Marcos V. Folegatti, Paulo Afonso L. Machado, Ivan Carneiro, Alexandra Faccioli Martins, 

Alexandre Vilella, e Célio de Faria Santos. 

 

 

Os trabalhos se iniciaram com as considerações do Promotor Dr. Ivan 

Carneiro, em seguida o Sr. Nelson A. Pinotti apresentou as preocupações das 

entidades que fazem parte do Fórum em Defesa do Rio Piracicaba. Em seguida 

tivemos as considerações do Dr. Paulo Afonso discorrendo sobre o aspecto jurídico 

a renovação da outorga do Cantareira e, finalmente, o prefeito de Camanducaia, 

Dr. Célio de Faria Santos, representando a presidência do Consórcio PCJ, e que 

destacou os objetivos da entidade de conscientizar e mobilizar as regiões para que 

as discussões ocorram de forma participativa e que todos saiam vencedores. 

Encerrado este bloco, passou-se a palavra aos debatedores convidados para 

seus comentários. 

Segundo o Sr. Ricardo Guilherme Araujo, representante da SABESP, “as 

Bacias PCJ precisam ampliar sua capacidade de reservação de água, por isso o 

anúncio do governador, Geraldo Alckmin, em assumir a responsabilidade de 

construir dois reservatórios na região, um no Rio Camanducaia e outro no Rio 
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Jaguari. Isto se mostra tão importante, pois, dará mais segurança hídrica para as 

bacias. Em São Paulo, nós estamos um pouco mais seguros em relação a isso”. 

O Prof. Dr. Antonio Carlos Zuffo considerou que o “alteamento” das 

barragens para o aumento de suas capacidades de reservação é uma das 

alternativas para ampliação da disponibilidade hídrica para a região das Bacias 

PCJ. Baseando-se na hipótese que os estudos hidrológicos para a concepção do 

Sistema Cantareira tenham considerado um período de pouca intensidade 

pluviométrica. 

A consultora técnica da Sanasa/Campinas, Adriana Isenburg, comentou que 

“discutir somente o Sistema Cantareira como alternativa de ampliação da oferta 

hídrica é ser limitado, por isso a importância de se criar fóruns de discussões como 

esse”. Sugeriu ainda que fossem realizadas discussões setoriais, para que cada 

setor pudesse apresentar suas necessidades, sugestões e expectativas com 

relação a renovação da outorga. 

O sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos de População (NEPO), da 

Unicamp, professor doutor Roberto do Carmo, trouxe números que atestam que a 

população a medida que  amplia seu poder aquisitivo, acaba gastando mais água e 

que, a educação ambiental tem de focar além das crianças, diferentes  faixas 

etárias  e classes sociais. “O Censo de 2010 mostra uma redução da natalidade e 

acredita-se que o Brasil logo não apresentará mais crescimento da natalidade, ou 

seja, um envelhecimento da população. Como conscientizar a população de 

terceira idade? O foco não poderá mais ser só as crianças”, disse Roberto do 

Carmo. 

A necessidade de melhorar a comunicação com a sociedade sobre temas 

complexos como o Sistema Cantareira, igualmente foi colocado como central pelo 

O engenheiro agrônomo e professor doutor da ESALQ, Marcos Vinícius Folegatti. 

“Em razão de sua complexidade, as pessoas apresentam dificuldades de 

compreensão do que é gestão de recursos hídricos e o que é o Sistema Cantareira. 

Todo o esforço de esclarecimento e comunicação ainda é pouco, tem de se seguir 

ampliando a divulgação”, disse. 

Em seguida a este bloco de debates, o evento foi encerrado com o bloco 

onde algumas perguntas da plateia foram respondidas pelos convidados. 

 

12.  Fontes de informações e subsídios para aprofundamentos e 

discussões  

 

- Portaria DAEE nº 1213/04, de 06/08/04, que dispõe sobre a outorga do Sistema 

Cantareira: http://www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm. 

 

- Monitoramento de vazões em tempo real dos principais mananciais das bacias 

PCJ: http://pcj.sigrh.sp.gov.br/telemetria.  

 

http://www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm
http://pcj.sigrh.sp.gov.br/telemetria
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- Monitoramento em tempo real dos reservatórios do Sistema Cantareira: 

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx. 

 

- Atas das reuniões da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos 

Comitês PCJ: http://www.comitepcj.sp.gov.br/Paginas.php?CodPagina=34. 

 

- Sala de Situação da Agência Nacional de Águas - Boletins sobre o Sistema 

Cantareira /Sala de Situação PCJ: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/boletinsmonitoramento.

aspx. 

 

- Publicação - Um olhar sobre o maior manancial de água da Região 

Metropolitana de São Paulo - Resultados do Diagnóstico Socioambiental 

Participativo do Sistema Cantareira - Instituto Socioambiental: 

 http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/10289.pdf. 

 

- Projeto e Estudos da Macrometrópole Paulista: 

http://www.daee.sp.gov.br/macrometropole.  

 

- Plano de Bacias PCJ 2010 – 2020: 

http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/relatorio-sintese-2010-

2020.pdf. 

 

13. Considerações Finais 

 

 Evidencia-se que as duas regiões representam o terceiro e o primeiro parque 

industrial do país, respectivamente, portanto, o Sistema Cantareira volta ao centro 

das discussões com vistas à renovação da outorga, que ocorre em 2014. São 

Paulo precisa de mais água, mas, as bacias PCJ também. Como equacionar esse 

problema sem comprometer o desenvolvimento das duas regiões, do Estado e do 

Brasil, é o desafio dos gestores de recursos hídricos.  

 No entanto, o sistema de gerenciamento do Cantareira necessita de novas 

mudanças. O banco de Águas, como está elaborado hoje, se mostra ineficaz na 

gestão de bacias com ocorrências de eventos extremos, como as PCJ. As fortes 

chuvas ocorridas nos dois últimos verões (2009/2010 e 2010/2011) causaram 

enchentes, transtornos à população e aos governos municipais e diversas mortes. 

As represas do sistema chegaram ao seu limite de armazenamento tendo de verter 

suas águas pelas comportas, o que fez com que o banco de águas fosse zerado, 

tirando a garantia de maiores vazões para as bacias PCJ na época de estiagem. 

É nesse contexto que o envolvimento e capacitação da comunidade e de 

todos os setores poderá contribuir para a busca de soluções em consenso e que 

permitam a garantia do balanço hídrico. 

http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx
http://www.comitepcj.sp.gov.br/Paginas.php?CodPagina=34
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/boletinsmonitoramento.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/boletinsmonitoramento.aspx
http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/10289.pdf
http://www.daee.sp.gov.br/macrometropole
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/relatorio-sintese-2010-2020.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/novo/images/stories/relatorio-sintese-2010-2020.pdf
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