
Ainda as águas do Cantareira 
 
Em artigo na última quarta (3) nesta Folha, o ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA) e 
hoje secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Benedito Braga, 
retoma o tortuoso caminho de acobertar as falhas da direção da Sabesp.  
 
Tenta responsabilizar a ANA ao afirmar, entre outras coisas, que a decisão dos limites de retirada 
de água do sistema Cantareira foi unilateral e, ainda pior, que a medida prejudica mais de 1 
milhão de habitantes.  
 
Os fatos, simples como são: a Sabesp solicitou aumentar de 15 m³/s para 24 m³/s a retirada do 
sistema Cantareira em janeiro de 2016. A ANA e o Daee (Departamento de Águas e Energia 
Elétrica) autorizaram 19,5 m³/s, por meio do comunicado conjunto nº 252. No fim das contas, a 
Sabesp utilizou em janeiro menos de 16 m³/s.  
 
Considerando ainda que a autorização ANA/ Daee ocorreu em meados de janeiro –o que, em 
termos médios, permitiria à Sabesp ter distribuído para a população de São Paulo os 24 m³/s 
pretendidos durante os últimos 15 dias do mês–, a conclusão do dr. Braga, para ser coerente, 
deveria ser a de que a direção da Sabesp utilizou 8 m³/s a menos do que o autorizado, 
prejudicando quase 3 milhões de pessoas.  
 
Como superior hierárquico do Daee e também presidente do Conselho de Administração da 
Sabesp, o dr. Braga deveria exigir da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
o esclarecimento de por que não utilizou a totalidade da vazão autorizada para reduzir os 
impactos sobre as pessoas e compartilhar com a população esses esclarecimentos. Preferiu 
acusar a ANA. Lamentável.  
 
O posicionamento da ANA é estritamente técnico, procurando compatibilizar, de um lado, a 
necessária segurança hídrica do Cantareira diante das incertezas do futuro e, de outro, a 
redução dos impactos para a população atendida.  
 
A premissa da Sabesp para justificar a retirada de 24 m³/s baseia-se na meta de chegar a 
dezembro de 2016 com 5% do volume útil do sistema Cantareira. Se chuvas não vierem, utiliza-
se novamente o volume morto.  
 
Com a concordância do Daee, a definição da ANA de 19,5 m³/s para janeiro baseou-se na 
oportunidade de aproveitar o atual ciclo favorável de chuvas para combinar o aumento da 
segurança hídrica no Cantareira com a melhoria no abastecimento da população atendida.  
 
Foi utilizada, para tanto, a meta de 20% no volume útil do Cantareira em dezembro de 2016, 
meta esta assumida pela ANA e pelo Daee como o desejável nível mínimo de segurança para 
operação desse sistema durante o processo de renovação de sua outorga.  
 
No caso de termos chuvas mais intensas do que as previstas nas simulações, a vazão de 19,5 
m³/s pode ser proporcionalmente aumentada. Com chuvas escassas, ANA e Daee têm a 
possibilidade de decidir entre os limites de manter a meta de segurança e reduzir a vazão ou 
manter a vazão e reduzir o nível de segurança de 20%. Todas essas informações estão 
disponíveis no site da ANA.  
 
Desde 2014, no início da crise hídrica, ficaram evidentes o contínuo esvaziamento do poder 
regulatório do Daee e a submissão deste órgão e da Secretaria de Recursos Hídricos aos 



interesses da direção da Sabesp. O dr. Braga apenas segue nessa mesma direção. Cada vez 
mostra-se mais desnecessária e ineficiente a delegação de competências da ANA ao Daee.  
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