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Mesmo sendo o Brasil o País com as maiores reservas superficiais de água doce do mundo (em 
torno de 13% do volume total), cada vez mais os brasileiros tomam consciência de que essa 
água é limitada e distribuída de forma muito irregular (mais de 70% está na bacia amazônica, 
onde vivem menos de 10% da população) e que já existem vários conflitos pelo uso da água 
em nosso território. 
 
Conflitos como no semiárido, em consequência das próprias condições naturais dessa região; 
como no Sul, com eventos extremos de inundações e secas; como no Centro-Oeste, pela 
expansão da agricultura irrigada; e até no Norte, pela baixa cobertura de todas as etapas do 
saneamento básico; ou ainda pelos impactos ambientais e sociais provocados por grandes 
empreendimentos hidrelétricos e de mineração; e em quase todas as grandes cidades 
brasileiras, a maioria na zona costeira, por problemas de uso intensivo e poluição. 
 
As regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas (mais exatamente as bacias do Alto Tietê e 
PCJ – rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) convivem com a necessidade de negociações 
permanentes para a alocação da água proveniente do Sistema Cantareira, um conjunto de 
vários reservatórios interligados que é a principal garantia de água para essas regiões. O 
Cantareira envolve também o estado de Minas Gerais, onde estão as nascentes dos rios que 
formam esse espetacular e estratégico sistema hidráulico. 
 
Essas negociações são consolidadas por outorga, instrumento que estabelece as condições de 
alocação/distribuição de água num dado período de tempo. A outorga fixa ainda as regras de 
operação desses reservatórios, uma vez que, após as intensas chuvas de 2009-2011, passaram 
a funcionar objetivando também o controle de cheias. Trata-se, portanto, de um processo 
extremamente complexo que depende não só de critérios técnicos robustos, mas 
principalmente de legitimação política, de aceitação entre as partes e das condições 
estabelecidas. Compatibilizar todas as demandas, que são crescentes no uso da água, é o 
grande desafio já que estamos tratando concretamente das condições que vão garantir o 
desenvolvimento social, ambiental e econômico dessas pujantes regiões. 
 
O processo para renovação dessa outorga encontra-se em curso, sob a coordenação da 
Agência Nacional de Águas-ANA, juntamente com o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
– DAEE-SP, IGAM (Instituto de Águas de Minas Gerais) e os comitês de bacia do PCJ e Alto 
Tietê. Nosso objetivo é que até 22 de março de 2014, Dia Mundial da Água, possam ser 
estabelecidos critérios aceitos por todos para o próximo período, que poderá ser de 10 ou 30 
anos, conforme propostas já apresentadas publicamente. 
 
Acredito — e esta é apenas a minha opinião pessoal — que a renovação da outorga envolverá, 
entre outras, três questões centrais: a primeira é como “colocar mais água no sistema”, o que 
envolve necessariamente novas infraestruturas, como novas barragens e sistemas adutores; a 
segunda é como serão divididos os custos dessas infraestruturas, que provavelmente custarão 
mais de 1 bilhão de reais; e a terceira é como aperfeiçoar os critérios técnicos de previsão, 
alocação de água e operação dos reservatórios que aumentem as garantias do sistema, uma 
meta desafiadora diante das mudanças climáticas que têm alterado significativamente o ciclo 
hidrológico em todo o planeta. 



 
Permaneço muito otimista em relação a todo o processo que vem sendo construído. Otimista 
de que chegaremos a um amplo acordo que poderá, inclusive, servir de bom exemplo para 
outras regiões brasileiras. 
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