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CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO POPULACIONAL NO ESTADO 

DE SÃO PAULO E USO DOS RECURSOS HÍDRICOS1 

 

Roberto Luiz do Carmo2 

 

Resumo - O objetivo desse trabalho é apresentar e discutir alguns aspectos da 

concentração e desconcentração populacional no Estado de São Paulo, considerando as 

suas implicações sobre os recursos hídricos. Procura-se identificar as regiões que 

possuem o melhor balanceamento entre disponibilidade de recursos hídricos, 

desenvolvimento econômico e crescimento populacional, o que permite assinalar também 

as regiões que estão mais sujeitas a situações de insustentabilidade. Concluiu-se que a 

situação da Região Metropolitana de São Paulo é crítica, apontando para a necessidade de 

ações rápidas, sob pena de se chegar a uma situação limite no futuro próximo. Ao mesmo 

tempo, observou-se que o processo de interiorização da atividade econômica concentrou 

as atividades industriais em poucas localidades do estado, especialmente na região de 

Campinas. Essa nova configuração econômica, com todas as suas implicações sociais, 

pode vir a significar um risco considerável tanto para o abastecimento de água da 

população quanto para a manutenção das atividades econômicas.  
 

Abstract  - The objective of this paper is to present and discuss some aspects of 

population concentration and deconcentration in the State of São Paulo, considering the 

implications for water resouces.  We seek to identify the regions which have a better 

balance between water availability and population growth, which also permits us to point 

out the regions which are most subject to situations of unsustainability.  We conclude that 

the situation of the São Paulo Metropolitan Region is critical, pointing to the urgent need 

for action, at the risk of breakdown in the near future.  At the same time, the 

interiorization of economic activity has led to the concentration of activity in a few 

regions, especially in the region of Campinas, indicating that the situation in the not too 

distant future will also reach critical proportions.  An alternative would be relocating 

water-intensive activities to regions with greater water availability.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A relação entre população e ambiente, por envolver diversos aspectos da realidade 

sócio-econômica e suas implicações ambientais, exige uma perspectiva ampla de análise. 

Por um lado é fundamental que conhecer as características ambientais propriamente ditas 

da realidade em questão. Por outro lado é também fundamental uma visão abrangente da 

realidade sócio-econômica. Entretanto, o mais importante é a compreensão das interfaces 

que se estabelecem entre esses dois conjuntos de processos, sociais e naturais. O que 

realizamos nesse trabalho  é justamente uma tentativa de elaborar uma visão integrada 

das relações entre essas duas dinâmicas. 

 Há que se considerar, todavia, que a complexidade decorrente de  uma abordagem 

desse tipo praticamente inviabiliza um trabalho que seja capaz de aprofundar todos os 

aspectos da dinâmica sócio-ambiental3. A solução metodológica é estabelecer cortes que 

permitam analisar, pelo menos, alguns aspectos dessa discussão mais ampla sobre as 

relações entre população e ambiente. Estabelecemos três recortes para proceder a essa 

abordagem: o temporal, o temático e o espacial. 

 O recorte temporal privilegia o período mais recente da história da ocupação e 

desenvolvimento do Estado de São Paulo. Trabalhamos principalmente o período 1970-

1991. O período que compreende até meados da década de 90 também vai ser enfocado, 

na medida em que surgem as primeiras propostas efetivas de ação frente aos problemas 

que envolvem a questão população/ambiente. 

 No recorte temático, privilegiamos a abordagem das interfaces entre a dinâmica de 

redistribuição espacial da população e a questão os recursos hídricos. Por um lado, os 

recursos hídricos possuem uma sensibilidade muito grande às transformações do 

ambiente como um todo. Ou seja, as mudanças ambientais acabam sempre se refletindo 

nos recursos hídricos, de uma maneira ou de outra4. Com isso, o estudo da 

disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos fornece pistas importantes de como 

os recursos naturais vêm sendo utilizados. Por outro lado, a dinâmica da redistribuição 

espacial da população possui uma importância muito grande, tendo em vista que a 

concentração ou desconcentração populacional – em função dos tipos de uso desses 

recursos - pode estabelecer o limite entre uma qualidade de vida satisfatória e a 

insustentabilidade.  

 Em termos de recorte espacial encontramos uma série de dificuldades para abordar 

em conjunto as dinâmicas sociais e ambientais, muito embora a abrangência da análise 

tenha aqui se circunscrito ao Estado de São Paulo. Existe uma diferença importante 

quando consideramos a questão demográfica e a questão ambiental, em termos de 

unidade espacial da análise. Para a discussão sobre a dinâmica demográfica, o mais usual 

tem sido o trabalho com unidades administrativas, que são organizadas a partir da 

agregação de municípios. A abordagem da questão ambiental exige outros tipos de 

 
3 Ver Bruseke(1996) 
4 Ver Rosegrant(1997) 
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unidades de análise, que contemplem suas especificidades. No Estado de São Paulo, com 

a promulgação da Constituição Estadual de 1989, sinalizou-se para a adoção de uma 

regionalização a partir de bacias hidrográficas. Essas maneiras diferenciadas de 

compreender e agir sobre o espaço físico exigem que se pense em novas formas de 

considerar o espaço, que sejam capazes de contemplar as duas dimensões: ambiental e 

político-administrativa. Procuramos aqui desenvolver a discussão a partir da sobreposição 

dessas duas regionalizações, a fim de identificar as áreas mais ou menos problemáticas do 

estado, no que diz respeito às questões abordadas. 

 Sintetizando, o objetivo desse trabalho é apresentar e discutir alguns aspectos da 

concentração e desconcentração populacional no Estado de São Paulo, vis a vis a 

disponibilidade de recursos hídricos. Procura-se identificar as regiões que possuem o 

melhor balanceamento entre disponibilidade de recursos hídricos, desenvolvimento 

econômico e crescimento populacional, o que permite assinalar também as regiões que 

estão mais sujeitas a situações de insustentabilidade. A ênfase do trabalho é colocada na 

importância da dinâmica demográfica, mais especificamente da mobilidade espacial da 

população nesse processo. 

  

REDISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO 

PAULO:  

TENDÊNCIAS DE CONCENTRAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO 

  

 Apresentamos a seguir alguns elementos da caracterização demográfica das 

Regiões Administrativas (RAs) do Estado de São Paulo. O objetivo aqui é mostrar onde 

estão as maiores concentrações populacionais do estado, onde estão os “vazios” 

demográficos e qual a importância da migração no contexto do crescimento populacional 

das diversas regiões do estado.  

 Um primeiro ponto a ser considerado (ver Tabela 1) é a concentração populacional 

na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que abriga cerca de metade da população 

do estado. Nas duas últimas datas censitárias, a concentração da população nessa região, 

que atingiu seu ponto mais elevado em 1980, tem apresentado sinais de estar em queda. 

Outro aspecto importante é que a população da RMSP, em números absolutos, mais do 

que dobrou no período de 26 anos. 

 A concentração populacional também se verifica em outro nível. As Regiões 

Administrativas localizadas na porção mais a leste do estado (Franca, Barretos, Ribeirão 

Preto, Central, Campinas, RMSP, Santos e São José dos Campos) comportam cerca de 

80% da população, em uma área de aproximadamente 40% do total do estado. Enquanto 

isso, os 20% restantes da população ocupam cerca de 60% do território estadual. Com 

relação a esse aspecto, há que se considerar que a concentração populacional é maior 

exatamente nas regiões próximas às cabeceiras de alguns dos principais rios que cortam o 

estado. Vamos retomar esse ponto mais adiante. 

 As regiões de São José dos Campos e Campinas aumentaram sua participação 

proporcional em relação ao total da população do estado. Isso se explica em grande parte 

pelo dinamismo econômico que caracterizou essas regiões nesse período, tendo em vista 
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que essas regiões foram favorecidas pela política de desconcentração da atividade 

industrial, promovida pelo governo estadual, que ficou conhecida como “desconcentração 

concentrada” 5. A região de Campinas recebeu contingentes populacionais importantes 

vindos da RMSP6, além de outras regiões do país, o que fez com que ocorresse um 

aumento populacional da ordem de 2,5 vezes em relação ao início do período. 

 Segundo Pacheco(1996), que discute essa questão da desconcentração da atividade 

econômica, em 1970 o ESP respondia por 58,1% do Valor de Transformação Industrial 

(VTI) da indústria de transformação brasileira. Dentro do estado esse valor era 

distribuído entre a Grande São Paulo, com 43,4%, e interior, com 14,7%. Em 1995 

verificou-se uma diminuição da participação do Estado de São Paulo em relação ao total 

do VTI da indústria de transformação do país, passando a ser responsável por 49,9%. A 

mudança mais significativa ocorreu, entretanto, na composição desse indicador dento do 

próprio estado, com a Grande São Paulo passando a ser responsável por 26,6% do total e 

o interior por 23,3%. Ou seja, a participação do interior do estado no VTI aumentou 

significativamente. Para efeito de comparação: os estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais foram responsáveis por 8,8%, cada um, do VTI nacional no ano de 1995. Esse 

dinamismo econômico do interior paulista realizou-se principalmente nas regiões de 

Campinas e São José dos Campos – que se beneficiaram com a instalação de pólos 

industriais de tecnologia avançada -, e Ribeirão Preto, que passou a receber investimentos 

pesados no setor agroindustrial. Grande parte da atração que essas regiões representam 

para os migrantes está associada a essa pujança econômica7. 

 

 
5 Ver: Fundação SEADE(1988) e Negri(1994) 
6 Ver Rodrigues e Carmo(1996). 
7 Ver Carmo e Rodrigues(1997), que mostram que a região próxima ao Município de Campinas passou a 
receber contingentes significativos de imigrantes vindos da Região Nordeste do país. 
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Tabela 1. Evolução da população total das RAs do Estado de São Paulo e participação 

proporcional de cada região (%) em relação ao total do Estado de São Paulo, para 1970, 

1980, 1991 e 1996 

 

 

Regiões 

 

1970 

 

1980 

 

1991 

 

1996 

Administrativas população % 

do 

total 

População % do 

total 

população % do 

total 

população % 

do 

total 

RMSP 8.139.730 45,8 12.588.725 50,3 15.416.416 48,9 16.583.234 48,6 

Registro 137.893 0,8 185.562 0,7 227.266 0,7 239.841 0,7 

Santos 653.441 3,7 961.249 3,8 1.219.488 3,9 1.309.263 3,8 

São José dos 

Campos 

834.659 4,7 1.221.164 4,9 1.649.803 5,2 1.793.014 5,3 

Sorocaba 1.140.995 6,4 1.510.176 6,0 2.014.380 6,4 2.224.772 6,5 

Campinas 2.087.006 11,7 3.212.263 12,8 4.403.482 14,0 4.875.605 14,3 

Ribeirão Preto 475.022 2,7 657.970 2,6 896.949 2,8 965.483 2,8 

Bauru 540.008 3,0 662.245 2,6 824.220 2,6 894.301 2,6 

São José do Rio 

Preto 

884.975 5,0 949.837 3,8 1.129.333 3,6 1.217.864 3,6 

RA Araçatuba 526.344 3,0 524.860 2,1 614.439 1,9 646.037 1,9 

Presidente 

Prudente 

683.720 3,8 662.098 2,6 734.000 2,3 755.353 2,2 

Marília 663.267 3,7 680.878 2,7 788.673 2,5 835.889 2,4 

Central 408.948 2,3 543.370 2,2 728.774 2,3 794.547 2,3 

Barretos 245.039 1,4 268.839 1,1 358.231 1,1 383.779 1,1 

Franca 350.901 2,0 411.476 1,6 541.019 1,7 601.904 1,8 

Total do estado 17.771.948 100 25.040.712 100,0 31.546.473 100,0 34.120.886 100 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1970, 1980 e 1991), Contagem Populacional 1996. 

 

 A Tabela 1 mostra também que as Regiões Administrativas Central e Santos 

continuaram com aproximadamente a mesma participação proporcional da população, em 

relação ao início do período. A região de Ribeirão Preto também teve pouca alteração na 

sua participação, variando positivamente no período. Registro, Bauru, Barretos,  Franca, 

Araçatuba e São José do Rio Preto sofreram variações no sentido de diminuição de sua 

participação proporcional no período, sendo que, nessas duas últimas regiões, a 

diminuição foi mais acentuada. 

 Em duas regiões prevaleceu a tendência de queda de participação proporcional: 

Marília e principalmente Presidente Prudente, que passou de 3,8%  para 2,2% do total da 

população do estado no período 1970/1996. A falta de perspectivas de desenvolvimento 
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na região, assim como a situação de concentração fundiária, acabaram funcionando como 

estímulo para a emigração8. 

 Observando os números absolutos percebe-se que houve um arrefecimento no 

crescimento populacional no período que vai entre 1970 a 1996. Esse arrefecimento pode 

ser melhor observado quando consideramos as taxas de crescimento populacional, 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Taxas de crescimento (em %)  populacional das Regiões Administrativas do 

Estado de São Paulo 

 

Regiões Administrativas    

 1970/80 1980/91 1991/96 

Região Metropolitana de São Paulo 4,46 1,86 1,47 

RA Registro 3,01 1,86 1,08 

RA Santos 3,94 2,19 1,43 

RA São José dos Campos 3,88 2,77 1,68 

RA Sorocaba 2,84 2,65 2,01 

RA Campinas 4,41 2,91 2,06 

RA Ribeirão Preto 3,31 2,86 1,48 

RA Bauru 2,06 2,01 1,65 

RA São José do Rio Preto 0,71 1,59 1,52 

RA Araçatuba -0,03 1,44 1,01 

RA Presidente Prudente -0,32 0,94 0,58 

RA Marília 0,26 1,35 1,17 

RA Central 2,88 2,70 1,74 

RA Barretos 0,93 2,64 1,39 

RA Franca 1,61 2,52 2,16 

Total do ESP 3,49 2,12 1,58 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1970, 1980 e 1991), Contagem Populacional 1996. 

 

 No período 1970/80 o crescimento populacional foi acentuado, considerando o 

estado como um todo, e especialmente a RMSP, que assim como as Regiões 

Administrativas de Campinas, Santos e São José dos Campos, apresentaram taxas de 

crescimento superiores ao do conjunto do estado. As regiões de Araçatuba e Presidente 

Prudente passaram por processo de decréscimo populacional no período. A tendência de 

queda das taxas de crescimento permaneceu nos períodos seguintes, o que se deve à 

conjunção de dois fatores: diminuição da fecundidade e dos saldos migratórios. A 

composição do crescimento populacional é discutido no item seguinte. Antes, tecemos 

algumas considerações sobre a distribuição rural e urbana da população. 

 
8 Ver Cunha e Aranha(1992) 
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A Tabela 3 mostra a situação rural/urbana dos domicílios do estado. Observa-se 

que houve uma tendência de diminuição da população rural em quase todas as Regiões 

Administrativas. Apenas em três regiões houve crescimento da população rural no 

período 1970/91: RMSP, Registro e Santos. Na RMSP ocorreu um aumento da população 

rural registrado no Censo de 1980, sendo que em 1991 essa população aparecia em 

declínio. É interessante notar  que em 1980 a população rural da RMSP quase dobrou seu 

peso relativo em relação ao total da população rural do estado, passando de 7,8% em 

1970, para 14,2% em 1980. A região de Registro também aumentou sua participação 

proporcional em relação ao total da população rural, sendo a única que aumentou 

significativamente, em números absolutos, a sua população rural entre 1980/91. Embora a 

região de Santos também tenha verificado um aumento de sua população rural, em termos 

absolutos esse aumento foi muito pouco significativo. A região de Campinas concentra a 

maior parte da população rural do estado, com 19,5%, seguida por Sorocaba, com quase 

18% e RMSP com 14,6%. 

Houve um decréscimo significativo da população rural nas áreas que eram 

tradicionalmente ligadas à agropecuária até a década de 709. Assim, entre 1970/91, as 

regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília tiveram suas 

populações reduzidas a 1/3. O reflexo dessa diminuição pode ser observada na Tabela 3, 

em que o grau de urbanização passa da casa dos 50% para 80%, chegando próximo dos 

90% no período mais recente. A Tabela 3 mostra também que a RA de Registro é a 

menos urbanizada, com grau de urbanização em torno de 64%, quase o dobro do grau 

verificado em 1970, sendo que a população urbana triplicou nesse período, enquanto a 

população rural decresceu, mas não de maneira significativa. A tendência de crescimento 

da população residindo em áreas urbanas é evidente, apontando para a complexidade do 

processo de urbanização no Brasil. Segundo Faria (1991), esse processo possui duas 

características principais. Por um lado, concentra grandes contingentes populacionais – 

em termos de tamanho absoluto – em um número reduzido de áreas metropolitanas e 

grandes cidades, como no caso da Região Metropolitana de São Paulo. Por outro lado, 

alimenta  o crescimento da população urbana de um número grande – e crescente – de 

cidades de diferentes tamanhos que se integram num complexo padrão de divisão 

territorial do trabalho social tanto entre o campo e a cidade como entre as cidades.  

A concentração populacional em áreas urbanas favorece, por exemplo,  uma 

cobertura maior  dos serviços de saneamento. Ao mesmo tempo, esse processo acelerado 

de transferência populacional de áreas rurais para áreas urbanas resultou em um déficit 

habitacional crônico, que vem se constituindo como um dos maiores problemas a ser 

enfrentado pelas populações urbanas. Esse deslocamento foi resultante, principalmente, 

da mudança do padrão tecnológico da atividade agrícola – que passou a exigir cada vez 

menos mão-de-obra -, e da expansão da agropecuária, principalmente em direção ao oeste 

do estado, que se caracterizou pelo baixo emprego de mão-de-obra10. 

 

 
9 Ver Vidal(1993), Souza e Baeninger(1993), Vidal e Baeninger(1994) 
10 Ver Cunha e Aranha (1992). 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

8 

Componentes do crescimento populacional 

 

 O objetivo desse item é apresentar alguns aspectos relacionados com os 

componentes do crescimento populacional, saldo migratório e crescimento vegetativo, 

verificando a importância da migração para o crescimento populacional em cada Região 

Admnistrativa. 

 A Tabela 4 mostra uma série de informações que comprovam um ponto básico: o 

saldo migratório, seja ele positivo ou negativo,  vem diminuindo sua importância com o 

passar dos anos. Se entre 197/80 o saldo migratório foi responsável por mais de 50% do 

acréscimo populacional na RMSP, nos períodos seguintes o saldo migratório negativo 

tem sido um contraponto ao crescimento vegetativo.  

 Três Regiões Administrativas formam uma área de expulsão populacional que 

poderíamos chamar de Oeste Paulista: Araçatuba, Presidente Prudente e Marília. Essa 

grande região perdeu população, o que se configura no saldo migratório negativo, durante 

todo o período considerado. Na década de 70, em Araçatuba e Presidente Prudente, o 

saldo migratório negativo foi maior do que o crescimento vegetativo, determinando 

decréscimo populacional nessas regiões. Mesmo perdendo população através do saldo 

migratório, o Oeste Paulista apresentou crescimento populacional durante o período, 

devido ao crescimento vegetativo. 

 Duas outras áreas apresentaram saldos migratórios negativos: RMSP e Registro. A 

RMSP deve ser considerada à parte, tendo em vista que concentra praticamente a metade 

da população do estado, o que tem implicações consideráveis sobre a questão hídrica. 

Embora a taxa de crescimento populacional da RMSP esteja em franco declínio, em 

termos absolutos o crescimento populacional dessa região tende a se aproximar de um 

milhão de pessoas ao final do período 1991/2001. É um número muito expressivo, tendo 

em vista as limitações ambientais da região, e a maneira cristalizada de abordagem da 

questão ambiental pelo poder público. 

 O saldo migratório negativo da RMSP pode ser explicado pela conjunção de 

dois fatores: diminuição da capacidade econômica da região, que estaria obrigando as 

pessoas a buscarem áreas com melhores oportunidades. Por outro lado, as deseconomias 

resultantes do crescimento exagerado da área urbana – que ocorrem, por exemplo, em 

função dos problemas de transporte e poluição -, podem estar provocando deslocamentos 

de grupos populacionais que possuem condições de se estabelecer em locais com melhor 

qualidade de vida – que em seu sentido amplo diz respeito a uma relação mais saudável 

do ser humano com o seu ambiente 
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Tabela 3. Evolução da população rural e urbana das RAs do Estado de São Paulo e 

participação proporcional de cada região (%) em relação ao total do Estado de São Paulo, 

para 1970, 1980, 1991 e1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1970 1980 1991 1996Regiões

Adminis-

trativas
Urbana

Total            %

Rural

Total            %

Urbana

Total            %

Rural

Total            %

Urbana

Total            %

Rural

Total            %

Urbana

Total            %

Rural

Total            %
RMSP 7.866.669 55,1 273.061 7,8 12.183.634 54,9 405.091 14 15.084.17

3
52 332.243 15 15.986.35

4
50 575.873 25

Registro 46.748 0,3 91.145 2,6 102.775 0,5 82.787 2,9 138.152 0,5 89.114 3,9 152.246 0,5 87.353 3,7

Santos 629.682 4,4 23.759 0,7 956.046 4,3 5.203 0,2 1.214.240 4,1 5.248 0,2 1.302.389 4,1 5.217 0,2

S. J. Campos 622.675 4,4 211.984 6,1 1.069.253 4,8 151.911 5,3 1.511.383 5,2 138.420 6,1 1.640.067 5,2 150.347 6,4

Sorocaba 662.749 4,6 478.246 13,7 1.079.674 4,9 430.502 15 1.608.259 5,5 406.121 18 1.834.233 5,8 386.755 17

Campinas 1.517.654 10,6 569.352 16,3 2.677.730 12,1 534.533 19 3.960.380 14 443.102 20 4.450.522 14 416.659 18

Ribeirão
Preto

366.029 2,6 108.993 3,1 580.658 2,6 77.312 2,7 837.474 2,9 59.475 2,6 921.138 2,9 43.147 1,8

Bauru 372.750 2,6 167.258 4,8 527.297 2,4 134.948 4,7 732.706 2,5 91.514 4 821.860 2,6 71.183 3

S. J. Rio
Preto

475.022 3,3 409.953 11,7 671.407 3 278.430 9,8 948.861 3,2 180.472 7,9 1.062.488 3,3 153.780 6,5

Araçatuba 304.728 2,1 221.616 6,3 402.522 1,8 122.338 4,3 532.410 1,8 82.029 3,6 578.416 1,8 67.070 2,9

Pr. Prudente 353.548 2,5 330.172 9,4 457.020 2,1 205.078 7,2 600.508 2,1 133.492 5,9 629.352 2 125.619 5,3

Marília 369.328 2,6 293.939 8,4 487.323 2,2 193.555 6,8 658.331 2,2 130.342 5,7 733.590 2,3 101.465 4,3

Central 289.472 2 119.476 3,4 445.955 2 97.415 3,4 645.681 2,2 83.093 3,7 716.731 2,3 76.643 3,3

Barretos 164.985 1,2 80.054 2,3 213.518 1 55.321 1,9 314.897 1,1 43.334 1,9 347.408 1,1 35.920 1,5

Franca 234.200 1,6 116.701 3,3 341.566 1,5 69.910 2,5 485.472 1,7 55.547 2,4 548.711 1,7 52.108 2,2

Total do ESP 14.276.239 100 3.495.709 100 22.196.378 100 2.844.334 100 29.272.92 100 2.273.54 100 31.725.50 100 2.349.13 100

Fonte: Censo Demográfico IBGE (1970, 1980 e 1991), Contagem Populacional 1996.
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 Já o Vale do Ribeira apresenta uma situação diametralmente oposta. A baixa 

densidade populacional tende a continuar sendo uma característica dessa região, 

considerando-se a tendência de declínio das taxas de crescimento. O outro lado dessa 

questão, entretanto, é que o saldo migratório negativo indica que as condições de vida, 

assim como as possibilidades de inserção social não são boas, obrigando as pessoas a 

buscar outras alternativas de residência. 

 São José do Rio Preto, Barretos e Franca expulsaram população na década de 70. 

A partir de 80, entretanto, essas regiões passaram a receber mais população do que 

expulsar. São áreas que poderíamos definir como de “recuperação populacional”, 

Tabela 4. Componentes do crescimento populacional das Regiões Administrativas e do Estado de São Paulo,

1970/80, 1980/91 e 1991/96

1970/80 1980/91 1991/96

Estado de São

Paulo e Regiões

Administrativas

Aumento

Populacional

Crescimento

Vegetativo

Saldo

Migra-

tório

Aumento

Populaci-

onal

Cresci-

mento

Vegetativo

Saldo

Migra-

tório

Aumento

Popula-

cional

Cresci-

mento

Vegetativo

Saldo

Migra-

tório

Região

Metropolitana

4.448.995 2.153.238 2.295.757 2.827.691 3.102.383 -274.692 1.138.293 1.174.399 -36.106

RA de Registro 47.669 40.228 7.441 41.704 54.717 -13.013 13.428 19.742 -6.314

RA de Santos 307.808 152.038 155.770 258.239 206.007 52.232 89.014 70.225 18.789

RA de São José dos
Campos

386.505 228.300 158.205 428.639 322.716 105.923 141.420 125.669 15.751

RA de

Sorocaba

369.181 262.363 106.818 504.204 379.522 124.682 208.217 149.465 58.752

RA de Campinas 1.125.257 468.215 657.042 1.191.219 736.235 454.984 466.242 293.052 173.190

RA de Ribeirão

Preto

182.948 97.181 85.767 238.979 159.848 79.131 67.594 59.993 7.601

RA de Bauru 122.237 104.179 18.058 161.975 136.223 25.752 70.052 49.872 20.180

RA de São José do

Rio Preto

64.862 148.452 -83.590 179.496 173.715 5.781 87.582 57.139 30.443

RA de Araçatuba -1.484 97.986 -99.470 89.579 103.747 -14.168 31.219 35.041 -3.822

RA de Presidente

Prudente

-21.622 126.901 -148.523 71.902 134.988 -63.086 21.041 45.582 -24.541

RA de Marília 17.611 124.589 -106.978 107.795 135.232 -27.437 46.386 47.882 -1.496

RA Central 134.422 77.760 56.662 185.404 116.206 69.198 65.607 43.503 22.104

RA de Barretos 23.800 41.592 -17.792 89.392 59.866 29.526 25.473 21.574 3.899

RA de Franca 60.575 62.569 -1.994 129.543 97.692 31.851 60.393 40.114 20.279

Estado de São Paulo 7.268.764 4.185.591 3.083.173 6.505.761 5.919.097 586.664 2.531.961 2.233.252 298.709

Fonte:  Fundação SEADE (1992)
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salientando que o saldo migratório de Franca foi, em relação ao total do aumento 

populacional, um dos maiores do estado, o que contribuiu para que essa região registrasse 

a maior taxa de crescimento do estado no período 1991/96 (2,16% ao ano). 

As demais regiões podem ser descritas como de atração populacional. Observando os 

dois últimos períodos (1980/91 e 1991/96) percebe-se que há algumas diferenças, em 

termos de volume do saldo migratório. A título de exercício, supondo que o saldo 

1991/96 vai corresponder à metade do saldo da década 1991/2001, percebe-se que apenas 

em Sorocaba há uma tendência de manutenção do saldo migratório verificado na década 

anterior. Apenas em Bauru nota-se uma tendência de elevação do saldo, em relação ao 

verificado no período anterior. Enquanto que nas regiões de Santos (onde a tendência de 

diminuição do saldo é mais acentuada), São José dos Campos, Campinas (que possui o 

maior volume de saldo migratório), Ribeirão Preto e Central constata-se uma tendência 

de diminuição do saldo migratório. 

Essa caracterização geral da dinâmica demográfica, em que salientamos a participação 

dos saldos migratórios, é que vai servir de base para a análise em relação aos recursos 

hídricos. A seguir apresentamos um perfil da situação dos recursos hídricos no estado. 

 

RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 Segundo Rosegrant (1997), dados mostram que as diferenças em termos 

de disponibilidade de água em várias partes do mundo é bastante acentuada. A 

disponibilidade de água per capita em na África, por exemplo, era de 9,4 mil m3 por ano. 

Na Ásia (excluindo Oceania) a disponibilidade era de 5,1 mil m3/ano por pessoa, e menor 

ainda na Europa (excluindo a União Soviética), com 4,6 mil m3/ano por pessoa. Enquanto 

que na América do Norte e América Central a disponibilidade era de 21,3 e na América 

do Sul era de 48,8 mil m3/ano por pessoa. A tendência apontada por esse autor é de queda 

dessa disponibilidade, devido ao aumento da demanda, está em queda, projetando para o 

ano 2.000 uma disponibilidade de 5,1 mil m3/ano por pessoa na África, 3,3 na Ásia, 4.1 

na Europa, 17,5 na América do Norte e Central e 28,3 mil m3/ano por pessoa na América 

do Sul. Essa distribuição irregular dos recursos hídricos faz com que se pense a questão 

da água como regional, como um problema que atinge apenas determinadas regiões, sem 

muita importância no contexto geral da dinâmica econômica. O exemplo do Estado de 

São Paulo vem demonstrar justamente o contrário. A expansão da demanda de água da 

RMSP pode afetar grande parte da área de maior importância econômica do estado. É 

fundamental que se comece a considerar a questão da disponibilidade hídrica na 

localização das atividades econômicas, principalmente daquelas atividades de uso 

intensivo de água e daquelas com potencial de atração populacional.  

Toda uma legislação foi elaborada o sentido de minimizar o problema hídrico no 

ESP, sem muitos resultados práticos até o momento, mesmo porque os instrumentos 

econômicos que permitirão a implementação da lei, ainda não estão totalmente 

regulamentados. Apresentamos na seqüência uma breve discussão dessa legislação sobre 

os recursos hídricos e um perfil sucinto de alguns aspectos relacionados com o uso e 

disponibilidade de água no Estado de Sã Paulo.  



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

12 

 

Legislação sobre recursos hídricos 

 A importância que vem assumindo a questão dos recursos hídricos repercute  na 

quantidade de leis que vêm sendo discutidas no período recente. 

  A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em outubro de 1989, tratou 

os recursos hídricos de maneira especial, na Seção II, do Título VI – Da Ordem 

Econômica. Merece destaque o Artigo 205, no qual se estabelece a criação do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei n.o 7.663, de 30 de dezembro 

de 1991, regulamentou essa Constituição, instituindo a Política Estadual de  Recursos 

Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos11. Essa legislação 

significou um grande avanço, adotando as bacias hidrográficas como Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), estabelecendo um sistema de gestão 

descentralizado e participativo, e também a obrigatoriedade de realização de Planos de 

Bacia visando à articulação das ações e à maximização de recursos financeiros no setor 

hídrico. São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a elaborar sua legislação, sendo que 

outros dez estados e o Distrito Federal também já promulgaram suas legislações 

específicas sobre recursos hídricos12. 

  Dois aspectos são sublinhados nessa legislação: a prioridade do uso das águas 

para abastecimento e o uso múltiplo dos recursos hídricos. A pouca efetividade dessa 

legislação, entretanto,  se evidencia no Artigo 208 da Constituição Federal: “Fica vedado 

o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em 

qualquer corpo de água”. A realidade é outra. Não há recursos, nem vontade política, 

para investimentos em tratamento de esgoto doméstico. A fiscalização da CETESB atua 

com sucesso principalmente diante das empresas. Entretanto, o volume maior de poluição 

é gerado pelas descargas de esgoto doméstico. Em termos de volume, usando como 

exemplo informações da Região Metropolitana de São Paulo, mais de 1/3 dos efluentes 

lançados nos corpos d’água são originários dos esgotos domésticos13. Municípios com 

grande contingente populacional investem pouco em tratamento de esgotos. Campinas, 

por exemplo, trata menos de 5% de todo o esgoto coletado. 

  Para a elaboração da legislação federal  as discussões procederam em um outro 

ritmo, sendo que a Lei Federal n.o 9.433 instituiu a Política Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, foi aprovada em 8 de janeiro de 1997. As discussões e versões iniciais datam de 

meados da década de 198014. 

  É importante chamar atenção para os fundamentos da Lei 

Federal n.o 9.433, onde se explicitam os parâmetros da atual visão sobre os recursos 

hídricos. Os fundamentos acentuam a importância da afirmação da água como um bem 

 
11 Ver Estado de São Paulo (1992). 
12 Ver Cabral (1997). 
13 Ver EMPLASA (1993). 
14 Ver: Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Comissão de Gestão. Política e Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.  São Paulo. 1997. 
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público15, o que se torna cada vez mais relevante, tendo em vista as demandas crescentes 

e os conflitos daí resultantes. Outro ponto importante desses fundamentos é o 

reconhecimento de que a água é um recurso finito. Com isso, incorpora-se uma 

perspectiva importante para a questão ecológica: o reconhecimento de que existem 

limites para a utilização de recursos que até então eram tidos como inesgotáveis. O 

caráter finito dos recursos hídricos traz consigo a dimensão da sustentabilidade, na 

medida em que o uso de maneira inadequada pode implicar no esgotamento da água em 

certas regiões, inviabilizando a sobrevivência das gerações futuras nessas áreas.  

A gestão dos recursos passa a um novo patamar, quando associa ao recurso uma 

dimensão econômica, que vai implicar inclusive na elaboração de um sistema de 

cobrança pelo uso da água. Outro ponto importante que se coloca no preâmbulo da lei é o 

uso múltiplo dos recursos hídricos. Ao contrário dos planos de utilização realizados no 

começo do século, como por exemplo a implantação do Reservatório Billings, na Região 

Metropolitana de São Paulo, cujo objetivo principal era a produção de energia elétrica16, a 

ênfase é colocada na possibilidade de utilização para o maior número possível de 

finalidades - desde que se observem as prioridades. 

Apesar do descompasso existente entre a formulação das leis, sua 

regulamentação e implementação efetiva, percebe-se que há um interesse muito grande 

sobre a questão dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos, dentro dessas 

considerações, passa a ter uma importância significativa, exigindo instâncias que 

organizem e sistematizem a distribuição e  a qualidade dos recursos hídricos. Ao mesmo 

tempo, traz consigo uma série de questões, que já haviam se colocado em outras situações 

da discussão ambiental. Uma dessas questões diz respeito à constituição de 

regionalizações, que façam sentido tanto no âmbito da administração pública, quanto no 

âmbito da dinâmica ambiental. Ao afirmar as bacias hidrográficas como unidades de 

planejamento, a legislação incorpora, explicitamente, um âmbito diferenciado para as 

eventuais ações políticas. Um município pode ser cortado ao meio quando se estabelece 

uma divisão por bacias hidrográficas. É o caso, por exemplo, do Município de Campinas, 

que tem metade de sua extensão contida na bacia do rio Piracicaba, enquanto a outra 

metade se encontra na bacia do rio Capivari. Esse município retira água para seu 

abastecimento do rio Atibaia, que é um dos principais afluentes do Piracicaba, ao mesmo 

tempo em que despeja no Capivari algo em torno de 40% dos esgotos, in natura, 

coletados no município. Essa dificuldade de rebatimento com as divisões administrativas 

é compensada, pelo menos em parte, pela possibilidade de reagrupamento e subdivisão 

que é característico da abordagem por bacia hidrográfica. Assim, em alguns momentos 

podemos trabalhar com bacias hidrográficas, em outros com sub-bacias,  com micro-

bacias e assim por diante. 

 

 
15 Em regiões onde a água é escassa, principalmente no Nordeste do país, a água é tida como um bem privado, 

sendo que o dono pode fazer uso da maneira que achar melhor. Sobre esse ponto ver Campos et alli(1997), 
Anais do XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Vitória. 1997. 
16 Sobre a Represa Billings ver SEMASA(1991) e São Paulo(1996)  
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Uso e disponibilidade dos recursos hídricos do Estado de São Paulo 

  Apresenta-se nesse item uma discussão sucinta sobre alguns elementos que 

caracterizam o uso e disponibilidade de recursos hídricos no estado, objetivando apontar 

as áreas em que a situação desses recursos é mais e onde é menos crítica. 

Pode-se dividir o usos dos recursos hídricos em duas categorias principais: consuntivos 

(aqueles em que há perdas entre o que é derivado e o que retorna ao curso d’água) e não 

consuntivos (que não implicam em perdas)17. São três as principais formas de uso 

consuntivo: urbano, industrial e irrigação. Os usos não consuntivos estão relacionados 

com a geração de energia elétrica, navegação interior, recreação e lazer, usos ecológicos e 

aqüicultura. Mesmo considerando a importância fundamental dos recursos hídricos 

subterrâneos, inclusive como alternativa fundamental para atender a demandas 

crescentes, vamos nos ater aqui aos recursos hídricos superficiais, provenientes de rios e 

lagos. 

  Embora a legislação específica, conforme já foi apresentado, estabeleça que o 

uso da água deva ser múltiplo, o que se verifica na prática é o surgimento e acirramento 

de conflitos entre os diversos usuários. A seguir apresentamos (Tabela 5) a distribuição 

dos usos consuntivos para o ano de 1990. O aquecimento das atividades econômicas de 

meados da década deve ter implicado em um aumento da demanda por água, entretanto, 

isso só poderá ser comprovado com informações mais recentes.  Para discutir de 

maneira integrada a relação entre dinâmica demográfica e a questão hídrica fomos 

levados a elaborar uma correspondência aproximada entre  os dois tipos de 

regionalização, político-administrativa e ambiental. As duas primeira colunas da tabela 

que se segue mostram essa correspondência entre as delimitações das Regiões 

Administrativas em relação às Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

Considerando a totalidade do uso consuntivo do Estado de São Paulo, percebe-se que a 

irrigação é a principal demandante de água, com 42,3% da demanda. O uso urbano vem 

em segundo lugar com 32,3% da demanda, e as finalidades industriais são as que menos 

demandam água, sendo responsáveis por 25,3% da demanda. 

Observando as demandas por UGRHI percebe-se que há uma diferenciação 

notável entre os tipos de consumo. A UGRHI do Alto Tietê, correspondente à RMSP, 

caracteriza-se pelo uso urbano dos recursos hídricos, com 87,6% da demanda sendo 

destinada para esse fim. Em termos de volume, o consumo urbano do Alto Tietê supera 

todos os outros tipos de consumo, representando quase 1/6 de toda a demanda de água do 

estado. A concentração populacional revela-se, nesse caso, como a principal responsável 

por essa demanda, tendo em vista que as atividades industriais, apesar de seu enorme 

peso em relação ao total do estado, consome pouco mais do que é destinado para a 

irrigação nessa região, 6,5% contra 5,9% respectivamente. Atender à demanda 

populacional por água tratada de boa qualidade é uma função primordial do Estado, e um 

direito do cidadão. Entretanto, combater o desperdício e as perdas por motivos técnicos, 

deve também ser uma prioridade. Esse consumo urbano deve trazer embutido em si um 

 
17 Ver São Paulo(1990) 
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percentual significativo de perdas, que são admitidas como muito acentuadas pelas 

próprias empresas responsáveis pelo sistema de abastecimento. 

 

 

Tabela 5. Usos e demanda total de água das UGRHIs do Estado de São Paulo, 1990 

 

Regiões 

Adminis-

trativas 

Unidades de 

Gerencia-

mento dos 

Recursos 

Hídricos 

(UGRHIs) 

 

urbano 

 

industrial 

 

irrigação 

 

Dema-

nda 

total 

  (m3/s) % (m3/s) % (m3/s) % (m3/s) 

 

São José dos 

Campos 

(1) 

Mantiqueira 

(2) Paraíba do 

Sul 

(3) Litoral 

Norte 

0,1 33,3 0,1 33,3 0,1 33,3 0,3 

3,5 17,5 8,3 41,5 8,2 41,0 20,0 

0,5 62,5 - 0,0 0,3 37,5 0,8 

Ribeirão 

Preto 

 (4) Pardo  

(9) Mogi-

Guaçu 

3,6 13,0 8,3 30,1 15,7 56,9 27,6 

3,5 9,5 16,6 45,1 16,7 45,4 36,8 

Campinas (5) 

Piracicaba/ 

Capivari/ 

Jundiaí 

13,3* 39,8 12,5* 37,4 7,6* 22,8 33,4 

Região 

Metropolitan

a de São 

Paulo 

(6) Alto Tietê 62,3 87,6 4,6 6,5 4,2 5,9 71,1 

Santos (7) Baixada 

Santista 

7,6* 40,4 11,2* 59,6 - 0,0 18,8* 

Franca (8) 

Sapucaí/Grand

e 

1,8 16,5 0,3 2,8 8,8 80,7 10,9 

Barretos (12) Baixo 

Pardo/Grande 
1,0 8,0 1,4 11,2 10,1 80,8 12,5 

Sorocaba (10) 

Tietê/Sorocaba 

(14) Alto 

Paranapanema 

3,7 17,3 6,8 31,8 10,9 50,9 21,4 

1,3 6,1 1,7 8,0 18,3 85,9 21,3 

Registro (11) Ribeira 

de Iguape 

0,6 14,3 1,3 31,0 2,3 54,8 4,2 
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Bauru (13) 

Tietê/Jacaré 

3,1 21,5 8,0 55,6 3,3 22,9 14,4 

São José do 

Rio Preto 

(15) 

Turvo/Grande  

4,2 23,9 2,0 11,4 11,4 64,8 17,6 

Marília (16) 

Tietê/Batalha 

(17)  

MédioParana-

panema  

(20) Aguapeí 

(parte) 

0,9 10,2 1,4 15,9 6,5 73,9 8,8 

1,4 15,7 3,0 33,7 4,5 50,6 8,9 

0,8 14,5 0,8 14,5 3,9 70,9 5,5 

Araçatuba (18) São José 

dos Dourados 

(19) Baixo 

Tietê 

0,6 17,6 0,2 5,9 2,6 76,5 3,4 

1,6 12,1 1,8 13,6 9,8 74,2 13,2 

Presidente 

Prudente 

(21) Peixe 

(22)Pontal do 

Parana-

panema 

1,0 30,3 0,3 9,1 2,0 60,6 3,3 

0,9 10,7 1,2 14,3 6,3 75,0 8,4 

 Total do 

estado 

117,3 32,3 91,8 25,3 153,5 42,3 362,6 

 

Fonte: São Paulo (1997) 

 (*) dados referentes ao ano de 1995 

A RA Central abrange parte das UGRHIs: (9) Mogi-Guaçu ,(13) Tietê/Jacaré,(16) 

Tietê/Batalha  

 

Em três outras UGRHIs o consumo urbano é significativo: no Litoral Norte, com 

62,5% da demanda (embora em termos de volume esse valor seja pouco expressivo, 0,5 

m3/s); Baixada Santista, com 40,4% de seu consumo (7,6 m3/s) e 

Piracicaba/Capivari/Jundiai com 39,8% ou 13,3 m3/s, o segundo maior volume de 

consumo urbano do estado, o que não poderia ser diferente tendo em vista a concentração 

populacional urbana dessa região – que corresponde aproximadamente à RA de 

Campinas. 

Em termos de demanda para uso industrial o destaque fica por conta de duas 

UGRHIs: Baixada Santista, com quase 60% da demanda destinada ao uso industrial (11,2 

m3/s), e Tietê/Jacaré (RA de Bauru), com 55,6% (8 m3/s). Em termos de volume de água 

destinada ao uso industrial sobressaem-se também duas outras UGRHIs: Mogi Guaçu, 

que apresenta a maior demanda, com 16,6 m3/s, e Piracicaba /Capivari/Jundiai, com 12,5 

m3/s. 

A irrigação é responsável pela maior parte da demanda por recursos hídricos em 

14 das 22 UGRHIs. Em três regiões a irrigação responde por mais de 80% da demanda 
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por água: Sapucaí/Grande (RA de Franca), Alto Paranapanema (RA Sorocaba) e Baixo 

Pardo Grande (RAs Barretos e Franca), com o maior volume d’água destinado para 

irrigação no estado (18,3 m3/s). Percebe-se a constituição de uma região de uso intensivo 

de água para irrigação na porção ao norte do estado, abrangendo principalmente as 

UGRHIs Pardo, Mogi-Guaçu e Baixo Pardo/Grande. O volume de água usado para 

irrigação nessa macro-região chega a 42,5 m3/s. Essa demanda acentuada faz com que 

essa região seja vista como sujeita a risco de comprometimento dos recursos hídricos no 

futuro próximo. 

Com essa caracterização da demanda, podemos passar agora para uma discussão 

sobre essa demanda em função da disponibilidade. A Tabela 6 apresenta uma descrição 

dessa relação demanda/disponibilidade, apresentando inclusive uma projeção da relação 

para o ano de 2010. 

Alguns aspectos precisam ser considerados na análise dos dados da Tabela 6. 

Primeiramente, a demanda é relacionada com a disponibilidade expressa em sua vazão de 

referência – que é uma vazão média anual. O que se obtém, no final, é um resultado 

médio, que não espelha a sazonalidade e as variações de vazão que ocorrem 

principalmente devido ao regime das chuvas. Opta-se por trabalhar com essa média para 

evitar a supervalorização de situações extremas. A situação extrema em termos de 

disponibilidade de água é apresentada na coluna Q7,10. Observando essa coluna, 

percebemos que a RMSP encontra-se em uma situação muito preocupante, ou seja, em 

determinadas épocas do ano a demanda pode chegar a ser três vezes maior do que a 

disponibilidade hídrica. Esse déficit de água da RMSP é coberto pela importação de água 

vinda principalmente UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiai (cerca de 31 m3/s). Entretanto, 

esse volume de água começa a fazer falta para a região exportadora, tendo em vista as 

projeções de demanda que apontam para um comprometimento de 92% da vazão de 

referência no ano de 2010. Uma alternativa cogitada para o abastecimento da UGRHI 

Piracicaba/Capivari/Jundiai é a captação de água na UGRHI Mogi-Guaçu, o que começa 

a dar sinais de inviabilidade, devido à elevada demanda por água nessa região para 

atividades industriais e irrigação, que projetam para o ano de 2010 um comprometimento 

de mais de 82% da vazão de referência. Ou seja, forma-se um arco que vai da RMSP, 

passando pelas UGRHIs Piracicaba/Capivari/Jundiai, Mogi-Guaçu, Pardo, Baixo 

Pardo/Grande e Turvo/Grande, em que o comprometimento da disponibilidade é 

acentuado e com tendência de se tornar insustententável em um futuro não muito distante. 
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Tabela 6. Demanda e disponibilidade hídrica superficial 

 

Unidades de 

Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos 

(UGRHIs) 

Demanda  

total 

(m3/s) 

1990 

Disponibilidade 

(m3/s) 

(Dem. 

Total/Qref)x100 

(%) 

Q7,10 Qref 1990 2010** 

(1)Mantiqueira 0,3 7,0 8,0 3,7 5,0 

(2) Paraíba do Sul 20,0 71,0 140,0 14,3 36,4 

(3) Litoral Norte 0,8 27,0 36,0 2,2 7,5 

(4) Pardo 27,6 37,0 67,0 41,2 84,2 

(5) 

Piracicaba/Capivari/Jund

iaí 

33,4* 38,0 49,0 68,2* 92,2 

(9) Mogi-Guaçu 36,8 47,0 59,0 62,4 82,5 

(6) Alto Tietê 71,1 18,0 113,0 62,9 68,3 

(7) Baixada Santista 16,8* 38,0 61,0 27,5* 32,6 

(8) Sapucaí/Grande 10,9 28,0 35,0 31,0 55,7 

(10) Tietê/Sorocaba 21,4 24,0 222,0 9,6 20,4 

(14) Alto Paranapanema 21,3 80,0 244,0 8,7 17,5 

(17) Médio 

Paranapanema 

8,9 68,0 360,0 2,5 5,2 

(11) Ribeira de Iguape 4,2 153,0 180,0 2,3 4,0 

(15) Turvo/Grande 17,6 26,0 32,0 55,0 93,4 

(12) Baixo Pardo/Grande 12,5 20,0 151,0 8,3 13,2 

(13) Tietê/Jacaré 14,4 39,0 286,0 5,0 8,7 

(16) Tietê/Batalha 8,8 24,0 382,0 2,3 5,4 

(20) Aguapeí (parte) 5,5 28,0 35,0 15,7 37,7 

(18) São José dos 

Dourados 

3,4 12,0 15,0 22,7 42,0 

(19) Baixo Tietê 13,2 26,0 426,0 3,1 5,9 

(21) Peixe 3,3 34,0 40,0 8,2 16,5 

(22) Pontal do 

Paranapanema 

8,4 35,0 507,0 1,6 1,7 

 

Fonte: São Paulo (1997) 

 (*) dados referentes ao ano de 1995 

(**) projeções 

 

Q7,10 : vazão mínima anual de sete dias consecutivos e dez anos de período de retorno, 

estimada estatisticamente a partir de amostras e dados observados. Corresponde a uma 

vazão que poderíamos classificar como crítica 

Qref : vazão de referência 
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 Um outro ponto que é importante salientar aqui diz respeito à localização dos 

principais centros urbanos em relação às cabeceiras dos rios. É o caso evidente da RMSP, 

cuja vazão dos rios, que nascem em regiões muito próximas aos centros urbanos, não é 

suficiente para atender às demandas que surgiram com o crescimento da população. 

Disso resulta, por exemplo, que 54% do território da RMSP se encontra dentro de áreas 

de proteção aos mananciais, ou seja, estão sujeitas a restrições legais de ocupação e de 

adensamento populacional. Essas restrições, no período mais recente, têm gerado uma 

série de conflitos, tendo em vista que as áreas de mananciais acabam se tornando 

atrativas para os grupos sociais que estão sendo excluídos pelo desmantelamento 

industrial na região e pelas crises sucessivas que caracterizam a economia brasileira, fatos 

que geram um número muito grande de desempregados em busca de locais onde 

consigam instalar suas famílias. 

 

INSUSTENTABILIDADE: ONDE CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL, USO 

INADEQUADO E ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS SE ENCONTRAM 

  

 A demanda por recursos hídricos deve ser associada à concentração populacional 

apenas quando se discute o consumo urbano. Esse é o caso da RMSP, onde o consumo de 

água deve-se principalmente às atividades relacionadas ao dia a dia dos domicílios de 

uma região que se destaca pelo adensamento de sua população.  No caso do uso 

para irrigação não é necessária uma concentração populacional muito expressiva para que 

se evidencie uma demanda muito acentuada por recursos hídricos. 

 No caso da demanda industrial existem dois aspectos a serem considerados. Por 

um lado, a demanda que ocorre em função da própria atividade industrial, que possui um 

peso significativo em algumas regiões. Por outro lado, há que se considerar também a 

atração populacional resultante da instalação de novas plantas industriais. Mesmo em um 

contexto de transformação tecnológica, no qual as indústrias precisam de cada vez menos 

gente para sua operação, e de gente cada vez mais especializada, a simples possibilidade 

de obtenção de emprego é capaz de provocar deslocamentos significativos de população. 

Desse contexto deriva a necessidade de uma política integrada de distribuição da 

atividade industrial no espaço, avaliando além de todos os elementos tradicionais, a 

disponibilidade local de recursos hídricos em relação às exigências da planta industrial a 

ser instalada. É evidente que as UGRHIs de Piracicaba/Campivari/Jundiai (RA de 

Campinas) e Alto Tietê (RMSP) principalmente, além de Pardo, Mogi-Guaçu e 

Turvo/Grande, não possuem mais condições de receber indústrias, ou outras atividades 

econômicas que sejam intensivas no uso de água. 

 Nesse sentido, torna-se atrativo o investimento em áreas como o Oeste Paulista, 

UGRHIs Alto e Pontal do Paranapanema, Aguapeí, Peixe e Baixo Tietê. São áreas que 

apesar do uso intensivo de água para irrigação, ainda possuem uma disponibilidade 

hídrica muito boa. 

 Não podemos deixar de salientar também que essas áreas do Oeste Paulista podem 

ser beneficiadas por sua proximidade em relação à hidrovia Tietê-Paraná. Prevista para 
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atingir uma extensão de 2.400 Km, indo de Piracicaba até a usina hidrelétrica de Itaipu e 

chegando, no trecho norte do Rio Paraná, até a usina de São Simão, essa hidrovia se 

constitui como um dos principais investimentos governamentais, no sentido de criar 

novos eixos de desenvolvimento, visando facilitar e baixar o custo de escoamento da 

produção agrícola e industrial. Esse uso não consuntivo dos recursos hídricos propiciado 

pela construção da hidrovia também tem aumentado outras possibilidades de uso que não 

implicam em perdas de água. O turismo fluvial tem sido apontado como uma alternativa 

viável, tendo em vista o potencial das paisagens das margens da hidrovia, além da pesca. 

Está prevista a instalação de dezoito pólos regionais de turismo em áreas já identificadas 

da hidrovia, que segundo cálculos da CESP pode vir a ser visitada por até 1,5 milhão de 

pessoas por ano. 

 O que é interessante salientar é que esse toda essa nova dimensão que veio com a 

hidrovia resultou de uma outra utilização não consuntiva da água: a construção de 

barragens para obtenção de energia elétrica. Ou seja, o uso múltiplo da água foi possível, 

pelo menos nesse caso. 

 A título de conclusão e síntese apontamos, então, as áreas onde a situação dos 

recursos hídricos é crítica: UGRHIs de Piracicaba/Campivari/Jundiai (RA de Campinas) 

e Alto Tietê (RMSP) principalmente, além de Pardo, Mogi-Guaçu e Turvo/Grande. O 

Oeste Paulista é uma área onde a disponibilidade hídrica ainda comporta um crescimento 

significativo da demanda, e que pode vir a ser beneficiada pela implementação efetiva da 

hidrovia Tietê-Paraná. O restante do estado também não possui grandes restrições em 

termos de exploração dos recursos hídricos, salientando entretanto, a necessidade de 

cuidados especiais em áreas como a RA de Registro (UGRHI Ribeira do Iguape) e RA de 

Santos (UGRHIs Baixada Santista e Litoral Norte), que são áreas ecologicamente muito 

frágeis, que abrigam remanescentes importantes de Mata Atlântica e precisam ser 

conservadas. 

 Esperamos ter conseguido demonstrar também que a questão hídrica não pode ser 

considerada sob um enfoque neomalthusiano, no qual o grande problema é crescimento 

populacional. A dinâmica dos recusos hídricos, assim como o ambiente em sentido mais 

amplo, é impactada por todo uma série de ações humanas. Em alguns casos, a 

concentração populacional pode comprometer a sustentabilidade, sob a perspectiva de 

depleção dos recursos ambientais. Em outros casos, o uso intensivo de recursos, sem um 

rebatimento em termos de densidade populacional, pode ser o mais importante, como no 

caso do uso de água para irrigação.  
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Figura 1. Regiões Administrativas (RAs) do Estado de São Paulo 
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Figura 2. Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (a 

partir das delimitações dos municípios) 

 

 

 

 

 

 

 (9) Mogi-Guaçu (16) Tietê/Batalha 

(2) Paraíba do Sul (10) Tietê/Sorocaba (17) Médio Paranapanema 

(3) Litoral Norte (11) Ribeira de Iguape (18) São José dos Dourados 

(4) Pardo (12) Baixo Pardo/Grande (19) Baixo Tietê 

(5)Piracicaba/Capivari/Jundiaí (13) Tietê/Jacaré (20) Aguapeí 

(6) Alto Tietê (14) Alto Paranapanema (21) Peixe 

(7) Baixada Santista (15) Turvo/Grande (22) Pontal do Paranapanema 

(8) Sapucaí/Grande   

 

 


