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Crise da Água O que mudou na agenda hídrica? 

“68% das empresas já identificam riscos 
substanciais relacionados à água em seus 
negócios” 

CDP Global Water Report 



Balanço Hídrico no Brasil 



RMSP 

21 m habitantes 

25% do PIB 



O CONTEXTO DA RMSP E A ÁGUA 
  
Operação no limite entre a oferta e a demanda de água. 
Déficit com previsão de aumento para 80 mil litros /s até 
2025. 
  
A queda na quantidade e qualidade de água é uma 
ameaça que afeta a todos os sistemas de abastecimento 
da RMSP. 
 
Aproximadamente 70% da cobertura de florestas nos 
mananciais que abastecem a RMSP foram removidas 
o que leva à erosão e ao assoreamento dos rios e 
reservatórios reduzindo a disponibilidade hídrica. 





janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março

Média Histórica 70,9 73,9 66,9 48,4 38,4 35,3 28,8 24,5 25,6 30,6 35,0 53,1 70,9 73,9 66,9

Mínima Histórica 26,9 27,6 28,1 24,7 19,9 16,5 13,9 12,0 11,8 14,0 14,0 21,8 26,9 27,6 28,1

1953 26,9 34,5 29,8 34,6 23,8 20,7 17,6 16,3 16,2 17,5 26,0 31,5 26,9 34,5 29,8

2013/14 15,4 10,5 18,9 17,2 9,8 9,0 7,3 6,2 6,5 7,8 8,9 13,5 18,1 18,8 17,1
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SISTEMA CANTAREIRA 
Afluência mensal (m³/s) 

PROJEÇÃO 



3,3% 





VAZÃO DE ÁGUA PRODUZIDA 
SISTEMA CANTAREIRA 

Detalhamento da Redução em 27/Maio: 

Março: - 4,12 m³/s 
Abril: - 6,60 m³/s 
Maio:      - 9,00  m³/s 
(até  00:00h de 26/05) 

Redução de Produção (ref. Fev/14): 



USO DA RESERVA 
TÉCNICA OU 
“VOLUME MORTO” 



2010 
Sistema Cantareira 



2014 
Sistema Cantareira 



Antes 
Sistema Cantareira 



Agora 
Represa Jaguari  - Sistema Cantareira 

4% 



Protestos em Itu 



 
 
 
 

REUNIÃO NA ANA SOBRE A CRISE DA 
ÁGUA EM SÃO PAULO 



Consenso dos Especialistas Convidados 
Reconhecimento de que a crise é gravíssima e pode ter consequências muito impactantes sob o ponto de 
vista social e econômico nas áreas afetadas e que outras medidas mais contundentes para redução do risco 
precisam ser implementadas desde já. 
 
Que o racionamento de água não é a solução, mas sim a última medida a ser tomada, especialmente em 
função de que o resultado esperado de economia de água pode ser negativo com essa medida 
 
Prorrogar e manter o Grupo Técnico de Assessoramento (GTAC), instituído conjuntamente entre a Agência 
Nacional de Águas (ANA) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) 
para gestão do Sistema Cantareira (GTAG-Cantareira) até a renovação da outorga em 2015.  
 
Estabelecer mecanismos de redução do consumo de água, como:  
Estabelecer uma meta de redução de consumo; 
 
Proibir o uso abusivo; 
 

Manter e ampliar o bônus de redução na conta para quem economizar, já que houve quase 90% de adesão 
da população na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e uma economia estimada em 8m³/s desde 
fevereiro desse ano; 
 

Intensificar a identificação de outras medidas que permitam reduzir ao máximo a retirada de água do 
Sistema Cantareira a fim de aumentar a capacidade de armazenamento de água dos reservatórios e 
consequentemente a segurança hídrica; 
 

Qualificar e divulgar as informações para a imprensa e melhorar a comunicação com a população para que 
haja transparência e maior adesão das pessoas às medidas de economia; 
 

Que, ao mesmo passo que há efetivamente um grande risco de falta de água, da mesma forma existe uma 
grande oportunidade para que seja colocada uma plataforma de segurança hídrica. 
 



Propostas das ONGs SOS Mata Atlântica, TNC e WWF-Brasil 

Iniciar imediatamente a restauração florestal das áreas críticas de produção de água como 
nascentes, áreas de preservação permanente, mananciais e áreas de recarga de aquífero nas 
bacias do Cantareira e Alto Tietê. 
 
Ampliar a arrecadação e a destinação orçamentária pelos comitês de Bacia do PCJ e Alto Tietê via 
cobrança pelo uso da água, priorizando a recuperação das áreas críticas de produção de água e, 
antecipar para 2014  a cobrança pelo uso da água ao  setor agrícola nas Bacias do PCJ, Médio e 
Alto Tietê; 
 
Fortalecer  os programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) nessas bacias. 
 
Ampliar o debate realizando uma oficina com os governos dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, os órgãos gestores destes Estados, os comitês de bacias envolvidos e instituições da 
sociedade civil, para ampliar as ações imediatas e estabelecer uma diretriz para reduzir os riscos de 
falta de água na RMSP e bacia hidrográfica do PCJ, com maior legitimidade e respaldo.  
 
A ANA deve dar suporte e atuar em conjunto com os Comitês de Bacias e os órgãos gestores dos 
Estados no enfrentamento de crises e na implantação de instrumentos de gestão,  reforçando o 
principio Constitucional de que a gestão da água no Brasil é compartilhada, descentralizada e 
participativa; 
 
Melhorar a comunicação com os veículos de imprensa, os formadores de opinião e a sociedade 
acerca da crise e como cada um deve se comportar nesse momento; 
 
Garantir transparência e maior controle social acerca da gestão de recursos hídricos no país.  





INTERVENÇÕES NA PAISAGEM 
(Restauração, conservação de solo, etc) 

 
  

INCREMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 
Retenção de Sedimentos e Nutrientes 

 
 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS/ECONÔMICOS 
Melhoria na qualidade de água  

Aumento de armazenamento de água 
 

A Infraestrutura Verde 





Movimento Água para São Paulo - MApSP 

  
 

Conservar e restaurar as áreas críticas para a 
produção de água, da qual as pessoas e empresas 
da Região Metropolitana de São Paulo dependem. 
 
 
 
 

Mobilizar uma ampla coalisão de atores dos 
setores público, privado, financeiro, da sociedade 
civil organizada e do terceiro setor para assegurar 
a disponibilidade e qualidade de água para a 
população da RMSP. 
 

Missão 

Visão 



Objetivo   
 
Incrementar a oferta de serviços ambientais—particularmente, a redução de aporte 
de sedimentos e nutrientes aos rios, contribuindo para a regulação de fluxo hídrico, 
para a resiliência dos mananciais visando aumentar a segurança hídrica para a RMSP. 
 
 
 



Benchmark 



Subsídio para decisão com 
base na ciência 

 
 

MANANCIAL 

 
 

Área Total (ha) 

Áreas 
Prioritárias 

(ha) 
 

% 

Cantareira 227,893 9,816 4.3% 

Alto Tietê 265,548 4,460 1.7% 

TOTAL 493,441 14,276 2.9% 



Intervenção Cirúrgica 

Atuar em 2,9% da área 
total dos sistemas 
Cantareira e Alto Tietê. 

Para reduzir o aporte 
de sedimentos dos 
dois sistemas em até 
50%.  



Linhas de Ação 

  Sensibilização e mobilização de atores-chave 
 

 Fortalecimento institucional dos municípios 
 

 Aprimoramento dos mecanismos de macrogestão dos 
recursos hídricos. 
 
 

 



Parceiros 

  
PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS 



Muito 
Obrigado! 

 

sbarreto@tnc.org  

Skype: 
samuelbarreto1 

 

  

mailto:sbarreto@tnc.org
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