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A água é determinante para o desenvolvimento econômico e social de qualquer comunidade, 
e sua escassez impõe fortes limites até mesmo para preservar condições que a sociedade já 
conquistou. Além de fundamental à vida e à manutenção das funções ecológicas, a gestão 
desse recurso natural envolve também grandes interesses econômicos na agricultura, na 
indústria, na geração de energia elétrica, entre outros e, em particular, no abastecimento 
público. São essas as razões que conferem significado ao debate que se trava sobre os destinos 
do Sistema Cantareira.  
 
É preciso dizer que o Sistema Cantareira é uma obra espetacular e vital. Todos os atores 
diretamente envolvidos na sua gestão, como Sabesp, Comitê das Bacias Hidrográficas do 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí-PCJ, DAEE e Agência Nacional de Águas-ANA são capacitados 
para suas missões. No entanto, mesmo esse elenco tão qualificado não elimina conflitos que 
são históricos.  
 
A Sabesp foi fundada em junho de 1973 e no ano seguinte recebeu do então ministro Shigeaki 
Ueke a primeira outorga para retirada de águas, operação e manutenção do Sistema 
Cantareira. Essa outorga expirou 30 anos depois, em 2004, quando então foi renovada por dez 
anos, num processo coordenado pela ANA, pois tratamos de águas de domínio federal, e 
vencerá em meados de 2014. Daqui a pouco tempo, portanto. A renovação foi produto de um 
amplo acordo técnico e político e estabeleceu novos marcos na regulação das águas desse 
sistema de reservatórios.  
 
Talvez a inovação mais relevante de 2004 tenha sido a instituição do chamado “banco de 
águas”. Basicamente, foram definidas cotas de retirada de águas para as duas regiões — São 
Paulo e Piracicaba — sendo que a retirada abaixo dessas cotas forma um volume de reserva, 
uma “poupança”. Essa poupança hídrica pode, então, ser utilizada livremente a critério de 
cada região. É uma ideia simples e poderosa, que produziu um novo patamar no uso 
compartilhado nas águas do Cantareira. Combinado com o esforço que vem sendo feito para 
aumentar o tratamento de esgotos na bacia, esse mecanismo contribui para melhorar a 
qualidade das águas na bacia do Piracicaba, em razão de regularizar a distribuição da vazão nos 
períodos críticos de estiagem.  
 
Mesmo considerando esses avanços, os fatos recentes demonstram que o modelo de banco de 
águas e os parâmetros utilizados na definição das “cotas-direitos de retirada” precisam ser 
aprimorados. O modelo conduziu a uma situação onde a Bacia do Piracicaba, depois de passar 
cinco anos economizando e constituindo uma reserva de 84 milhões de m³ em 31/10/2009, 
teve sua poupança literalmente carregada pelas águas vertidas durante as fortes chuvas do 
final de 2009 a março de 2010. O volume perdido é, a titulo de comparação, equivalente a 
praticamente um ano do abastecimento de Campinas. O resultado é que o PCJ não tem hoje 
nem um único metro cúbico no banco. A Região Metropolitana de São Paulo, que tinha então 
uma reserva de 272 milhões de m³, também foi a zero, mas em poucos meses formou uma 
nova poupança de 72 milhões de m³.  
 
Na minha opinião — e é apenas disso que se trata — esses números permitem algumas 
conclusões. Penso que o modelo matemático que incorpora o abatimento dos vertimentos, a 
base do banco de águas, mostrou-se ineficiente nos períodos de grandes chuvas, pois acabou 
produzindo um paradoxo: as regiões economizaram, os reservatórios ficaram completamente 



cheios e as poupanças desapareceram! As chuvas do início deste ano exigiram ainda mudanças 
na operação do Cantareira, que passou a considerar também o controle de cheias, evitando ou 
reduzindo inundações, o que não era relevante no modelo de 2004. E eventos extremos de 
chuvas e secas tendem a ser cada vez mais frequentes.  
 
Acredito também que há desigualdades relativas nas cotas de retiradas de cada região, 
registrando que tais cotas foram produto de um acordo. A cota para o Piracicaba está 
claramente abaixo de suas necessidades médias. O fato de a região de São Paulo formar uma 
nova poupança, operando normalmente, enquanto isso não ocorre no PCJ, é evidência desse 
desequilíbrio.  
 
Há, ainda, que mencionar a forte politização da gestão do Cantareira, em razão dos grandes 
interesses econômicos confrontados. Essas águas geram receitas de bilhões de reais e 
dependendo das prioridades definidas podem representar a diferença entre permitir ou limitar 
o desenvolvimento dessas regiões. Novas fontes de águas exigirão, também, investimentos de 
bilhões de reais.  
 
Por último, a outorga de 2004 define que São Paulo deve reduzir progressivamente sua 
dependência do Cantareira. Faltam menos de quatro anos para o seu vencimento. Ouço há 
anos que existem alternativas técnicas, complementares ao Cantareira, que podem aumentar 
a segurança e a oferta de água, minimizando impactos e conflitos. Nada indica que serão 
viabilizadas até 2014. Há, ainda, a necessidade de um amplo debate sobre as condições atuais 
da outorga e as bases para sua renovação em 2014. Para isso, creio que o tempo é suficiente, 
mas não será tarefa simples.  
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