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RESUMO - Na década de 90 o Governo de São Paulo (DAEE) contratou a elaboração do Plano 

Diretor de Abastecimento de Água ("Planão"), envolvendo as bacias hidrográficas do Alto Tietê 

(Grande SP); Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e Baixada Santista, causando surpresa nos 

especialistas. Em 1995 com a elaboração, "Resumos do Planão", por unidades hidrográficas, o 

trabalho foi divulgado e valorizado. Para as Bacias PCJ, o Estudo apontava necessidades de 

revitalização dos recursos hídricos e meio ambiente. Utilizaram Programas de Combate à Perdas; 

construíram reservatórios para garantir abastecimento das bacias PCJ; trataram esgotos domésticos; 

protegendo nascentes, etc. Na realidade o "Planão" ressaltava a real existência de interdependência 

entre regiões hidrográficas estudadas, sinalizando medidas e metas que, caso executadas, 

ampliariam as autonomias, permitindo-se pensar, agir e expandir, de forma independente. Algumas 

cidades, como Santa Bárbara D`Oeste, Nova Odessa e Capivari, investiram na construção e 

manutenção de pequenos reservatórios, garantindo o abastecimento de água,  total ou parcialmente, 

reduzindo/terminando a dependência com as calhas dos principais mananciais. Pouco foi 

implantado do “Planão” e o Plano de Macrometrópole, contratado pelo governo de São Paulo em 

2008 (cinco unidades hidrográficas, estão tendo dificuldades, propuseram ações para minimizarem 

os problemas apresentados). 

  

ABSTRACT - In the 90s the government of São Paulo (DAEE) commissioned the preparation of 

the Master Plan for Water Supply ("Planão"), involving the watershed of the Alto Tietê (SP) 

Piracicaba, Capivari and Jundiaí (PCJ) and Baixada Santista, causing surprise the experts. In 1995 

with the establishment, "Abstracts of the Planão" by hydrographic units, the work was distributed 

and valued. For the PCJ River Basin, the study pointed out the need for revitalization of water 

resources and environment. Programs used to Fight Loss; built reservoirs to ensure supply basins 

PCJ; treated domestic sewage, protecting springs, etc.. In reality the "Planão" emphasized the actual 

existence of interdependence among hydrographic regions studied, suggesting measures and targets 

which, if implemented, would increase the autonomy and allow yourself to think, act and expand 

independently. Some cities, like Santa Barbara D'Oeste, Nova Odessa and Capivari invested in the 

construction and maintenance of small reservoirs, providing water supply, in whole or in part, 

reducing / ending the dependence on the rails of the main springs. Little has been deployed in 

"Planão" and Macrometrópole Plan, hired by the government of Sao Paulo in 2008 (five hydro-

graphic units are having difficulties, proposed actions to minimize the problems presented). 
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1) INTRODUÇÃO 

 

Recentemente (2008) o Governo do Estado de São Paulo contratou o "Plano da Macro 

Metrópole" envolvendo as Regiões  Hidrográficas do Alto Tietê; Piracicaba, Capivari e Jundiaí; 

Sorocaba; Baixada Santista e Paraíba do Sul.  

Ampliou-se as unidades hidrográficas do estudo elaborado, na década de 90, denominado 

“Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias Alto Tiête, 

Piracicaba e Baixada Santista, conhecida como “Planão”. e, por consequência, os problemas na 

mesma proporção, tanto que ficou evidente o elevado grau de dificuldade  para dar-se fechamento, 

com soluções exeqüíveis, para tal trabalho.   

Estamos falando de um enorme desafio, extremamente complexo e que envolve muitas 

variáveis. 

Se os estudos já realizados nos últimos trinta anos na região sudeste, tivessem sido, realmente, 

transformados em obras e ações, a situação seria totalmente outra. 

O Governo de São Paulo realizou inúmeras obras, represando todos os córregos e ribeirões, na 

região da grande São Paulo, que oferecessem um mínimo de reservação de água, para auxiliar no 

abastecimento global da região metropolitana, porém, foram insuficientes para atender o 

crescimento vegetativo  anual de aproximadamente 200 mil habitantes.   

É sabido que não basta construir reservatórios, existe a necessidade do controle do uso e 

ocupação do solo, de proteção das nascentes, tratar os esgotos, combater as perdas nos sistemas de 

distribuição de água, entre outras medidas da mesma ordem e importância.  

Segue abaixo a Evolução do Saneamento das Bacias PCJ: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Evolução das Demandas Hídricas nas Bacias PCJ .Fonte: Irrigart, 2007 e Thesis 2009 
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Figura 2 – Evolução do Saneamento nas Bacias PCJ. Fonte: Irrigart, 2007 e Thesis 2009 

 

 

Atualmente, desde 1997, temos a Lei Estadual SP n.º 9866, sendo que a primeira Lei de 

Proteção aos Mananciais para a Grande São Paulo é da década de 50 e não impediu a ocupação de 

áreas de nascentes no entorno dos dois grandes reservatórios da capital – SP. 

As Bacias PCJ, desde 1989, com a criação do Consórcio PCJ e em 1993 do Comitê PCJ-SP, 

passou a trabalhar com planejamento e ações que estão permitindo atingir-se, atualmente, o 

percentual de 60% de tratamento de esgotos domésticos. Está viabilizando a elaboração de dois 

projetos básicos que permitirão a construção de dois reservatórios de regularização de água, 

acrescendo aproximadamente 6m
3
/s no reservatório regional, implantou a cobrança pelo uso da água 

no âmbito dos três Comitês de Bacias Existentes (PCJ-SP, PCJ - Interestadual e PJ-MG) e vem 

reforçando a construção de um "Banco de Projetos Regional" permitindo a captação de recursos 

para atender as demais ações prioritárias, para o setor e prevista em seu plano de Recursos Hídricos. 

        Segue abaixo a figura com o Índice de Coleta de Esgotos na Bacia PCJ: 

 

Figura 3 – Índice de Coleta de Esgotos na Bacia PCJ. Fonte: Thesis (2009) 

 

Foi necessário, ser criada uma cultura de preservação e recuperação dos recursos hídricos e 

meio ambiente, fato que demandou  muito tempo e dedicação. 
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Nota-se nas demais unidades hidrográficas envolvidas no estudo com exceção do PCJ e Alto 

Tiête, um determinado avanço nas questões ambientais, porém, pelo fato de possuírem problemas 

de menores proporções, não verifica-se a ansiedade e espírito de luta pela sobrevivência, fato 

claramente evidenciado  nas bacias PCJ, por dirigentes públicos e privados e comunidade em geral. 

Já no alto Tietê a preocupação fica mais no âmbito da SABESP, governos do estado, organismos 

públicos de gestão, regulação e fiscalização. 

 

2) OBJETIVOS 

 

Esse trabalho objetiva apresentar as experiências com foco no estudo de caso das bacias PCJ, 

localizada no interior de São Paulo, quanto aos desafios relacionados do Sistema Cantareira e o 

abastecimento de água da região PCJ e Bacia do Alto Tietê.  

 

3) METODOLOGIAS E DISCUSSÕES 

 

3.1) O Sistema Cantareira é um fato 

O Consórcio PCJ, em suas primeiras ações através do "Fomento, Planejamento e 

Conscientização", procurou desmistificar o "Sistema Cantareira" como um grande vilão, 

responsável por todos os problemas  existentes nas bacias PCJ. 

Ressaltou que sua existência era um fato, que o sistema, realmente, realizava a transposição de 

31 m3/s para o abastecimento de 50% da grande São Paulo, mas, que além da função de 

regularização de vazões para o abastecimento público, industrial e Agrícola, permitia a contenção de 

cheias e que trabalhando-se de forma harmoniosa e em parceria com o Governo do Estado e 

SABESP, seria possível  um melhor aproveitamento conjunto do mesmo. 

Nesta linha o Consórcio passou a participar e liderar os municípios, desde 1992, junto ao 

Grupo Técnico de Monitoramento Hidrológico (GT-MH), atualmente a CT-MH, pois transformou-

se em câmara técnica dos Comitês PCJ, que era o responsável pelas liberações de vazões do Sistema 

Cantareira. Tal ação permitiu, com o auxílio da CETESB, que os serviços de água e esgoto, que 

captavam água na calha do rio Piracicaba e seus formadores, iniciassem a medir o oxigênio 

dissolvido de vários pontos e, CT-MH, antigo GT-MH, passou a utilizar de tal parâmetro no 

momento da tomada de decisões, de quanto de vazões deveriam 

ser liberadas pelas comportas dos reservatórios do Sistema Cantareira, por decisões tomadas em 

reuniões mensais.  
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        Segue abaixo, a figura que mostra o Índice de Atendimento Urbano de água, de acordo com o 

número de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Índice de Atendimento de Água Potável por faixa de População. Fonte: Thesis 2009 

 

 

3.2)Gestão Compartilhada 

Em 2003 o Consórcio PCJ lançou a campanha da "Gestão Compartilhada do Sistema 

Cantareira", promovendo a criação do "Banco de Águas" e ampliando a participação das bacias PCJ 

no monitoramento e gerenciamento do Sistema Cantareira. 

A partir de 2004 com a renovação da outorga do Sistema Cantareira, por mais dez anos, a 

"Gestão Compartilhada" foi possível de ser aplicada. Tal posssibilidade foi oficializada pela portaria 

DAEE 1213/04 e acordos de cooperação entre os governos de São Paulo, Minas Gerais, União e 

Bacias PCJ e Alto Tietê.   

No mês de dezembro de 2009, quando os reservatórios, do Sistema Cantareira, verteram, 

provocando dúvidas quanto ao Banco de Águas para as Bacias PCJ, uma vez que, na opinião de 

alguns técnicos, com o vertimento o Banco deixou de existir, tendo em vista, a configuração técnica 

e gerencial do documento. 

Trata -se de uma dificuldade momentânea  que poderá ser equacionada com a criação de uma 

nova "Regra Operativa para o Sistema Cantareira", criando-se um novo Banco de Águas ou outra 
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metodologia que o substitua.   

         O importante é a garantia do balanço hídrico, de forma imparcial, atendendo as Bacias PCJ e 

Alto Tietê. 

 

3.3)Eventos Extremos 

Com a ocorrência dos eventos extremos, as Bacias PCJ, que trabalhavam somente com a 

estiagem , agora passou a conviver, também, com as cheias. 

Em uma visão otimista o ideal seria que fosse encontrada uma regra operativa para o Sistema 

Cantareira, que no caso dos eventos extremos tornarem-se repetitivos, seria liberado um maior 

volume de água para as bacias PCJ, entre os meses de abril e agosto, adentrando-se o mês de 

setembro com o sistema com níveis na ordem de 60%, de sua capacidade, garantindo-se , com isto, 

também, um volume de espera nos reservatórios, auxiliando na redução de riscos de enchentes em 

alguns municípios. Resolução conjunta ANA/DAEE/2010, tenta apresentar soluções para tal 

problema, mas ainda está muito genérico. 

Estudos e observação aos volumes captados, pelas Concessionárias das Bacias PCJ, o 

montante de liberação de 15m
3
/s dos reservatórios do Sistema Cantareira, seria suficiente para a 

garantia do abastecimento, sem penalizações, das bacias PCJ e defendam os técnicos do PCJ, que 

tais volumes não comprometam a estabilidade do Sistema Cantareira e do abastecimento das duas 

bacias envolvidas. Em 2033 sobreviveu-se com 8%. 

 

3.4)O Sistema Cantareira não é a única solução para a Região das Unidades Hidrográficas 

abordadas no estudo da macrometrópole 

O Sistema Cantareira tem suas limitações e já seria  de grande contribuição o fato dele 

conseguir atender a uma vazão estabelecida para o atendimento à Grande São Paulo e o 

complemento de vazões para as bacias PCJ. 

Com um bom gerenciamento poderia-se ampliar algumas vantagens, mas, existem limites e 

devem ser respeitados. 

 

4)RECOMENDAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR O PROBLEMA DE 

ABASTECIMENTO DE REGIÕES METROPOLITANAS 

 

Para minimizar os problemas com abastecimento de água de Regiões Metropolitanas, 

atendimento aos déficits atuais, crescimento vegetativo, expansões de setor produtivo, entre outros, 

recomendamos: 
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a) Instrumentos de Gestão (Lei 9433/97). 

Implantação e Implementação continua e aprimorada dos instrumentos de Gestão dos 

Recursos Hídricos (Planos de Recursos Hídricos; cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

enquadramento de corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e sistemas de informações sobre recursos 

hídricos). Permitindo garantir eficiente e eficaz gerenciamento. Estabelecer pactos com os 

governos, usuários e comunidade em geral. 

b) Reuso da água. 

Estimular o reuso da água em todos os seguimentos de usuários de água, com programas 

para mudanças das plantas das indústrias e ações correlatas. 

c) Águas Pluviais. 

Promover campanhas para o aproveitamento de águas pluviais em regiões urbanas, 

inclusive, criando Leis Municipais que exijam que todas as construções com áreas superior a 

4 mil m
2
,
 
tenham obrigatoriamente cisternas. 

d) Águas Pluviais em Estradas Rurais. 

Desenvolver projetos para o aproveitamento de águas pluviais em estradas rurais, através de 

bacias de captação, evitando-se o carreamento das partículas e a erosão e favorecendo a 

recarga do lençol freático.   

e) Programa Conservador de Água. 

Implantar e implementar Programas “Conservador de Água”, dando ênfase ao 

reflorestamento ciliar e proteção de nascentes. Entre tais projetos, destaca-se o de 

“Pagamento por Serviços Ambientais – PSA”. 

f) Construção de Pequenos Reservatórios. 

Estimular que os municípios do entorno das regiões metropolitanas, construam reservatórios 

de regularização aproveitando pequenos cursos de águas, mesmo que propiciem, apenas, a 

cobertura parcial das demandas existentes. 

O objetivo é liberar os cursos de água principais, para o abastecimento, de grandes 

quantitativos. 

Normalmente como conseqüência de tais barramentos, promove-se a revitalização dos 

cursos de água, envolvidos, resultando em efeito colateral ambiental, altamente favorável. 

g) Criar grupos de Regulação para Novos Empreendimentos. 

Que seja criado no âmbito das Macro Metrópoles grupos de triagem e aprovação para novos 

empreendimentos e que sejam permitidas as instalações de “Indústrias Secas”, que 

consomem água, apenas, para os sanitários dos funcionários. 
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h) Desvio de Vetor de Crescimento. 

Empreender com afinco e seriedade o desvio do vetor de crescimento econômico das regiões 

altamente adensadas, de forma planejada e envolvendo outras Secretarias de Estado, como a 

de Transporte, com a reativação de ferrovias e melhor utilização dos demais modais. 

i) Manter a Integração das Macrometropoles de forma permanente. 

Não limitar-se a debater os problemas de abastecimento de regiões adensadas, quando da 

realização de Planos e Estudos em geral. Tal discussão deverá ocorrer em regime de 

assembléia permanente. 

Tem que ser mantida uma estrutura de planejamento e Gerenciamento, com técnicos 

capacitados, com formação inter e multidisciplinar, construindo-se um software de suporte e 

tomada de decisão para permitir o monitoramento e as intervenções necessárias, visando 

garantir a implantação das metas estabelecidas, e promovendo correções de desvios, quando 

necessário. 

j) Políticas de Saneamento, Resíduos e outros. 

Ser rigoroso na aplicação da Política Nacional de Saneamento (Lei Nº 11.455/07 ) e de 

Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/10 ) em todas as suas exigências e implicações. 

Além das Legislações Federais, trabalhar a aplicação de excelentes Leis no âmbito dos 

Estados, tal como a Lei Paulista nº 9.866/97, que “Dispõem sobre diretrizes e normas para a 

proteção e recuperação de bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 

estado de São Paulo”. 

 

5)CONCLUSÃO – A SOLUÇÃO PARA AS REGIÕES AMPLAMENTE ADENSADAS 

 

Com base no Atlas elaborado pela Agência Nacional de Águas - ANA e em outros estudos 

semelhantes, deve-se estabelecer um "Plano Estratégico" para o abastecimento de regiões 

adensadas, onde todos os Estados e regiões hidrográficas , envolvidas, terão responsabilidades e 

tarefas a executar. Sendo a primeira delas, acelerar o processo de recuperação ambiental, atrelado a 

sensibilização da comunidade. 

Seria recomendável a aplicação de um amplo Plano de Sensibilização da Comunidade, quanto 

a escassez hídrica existente, a necessidade da racionalização da água, o valor econômico da água, 

entre outras. Nas bacias PCJ o sistema de informações já foi implantado, com amplo sucesso, tanto 

que a cobrança pelo uso da água, ali existente, desde 2006, ampliou a racionalização. 

"Pensar que a solução para os problemas hídricos de uma bacia hidrográfica devam ser 

equacionados em seu próprio território, caso não seja possível, partir para alternativas progressivas e 
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graduais até chegarmos, caso não seja possível, partir para alternativas extremas progressivas e 

graduais até chegar-se nos extremos que poderão, inclusive, envolver a utilização de água do 

oceano". 
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